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المقدمس

مةالمعلى

منفأعلى،11الشعراء:99(ئبايزعربىثلساق،:كتابهأنزلالذيدثهالحمد

لقذ،:بدورهاقامتإذاوذلك،ذكرهاالعالمينفيوابقى،قدرهاالأمة

نهءلدكر4،،11الأنبياء:"9(تععلوتأفلاكرممنمفيه!م!أنزفاإليهم

.!44:الزخرف9(ئحئلونوسؤفلرلقومكئك

يعلم،يكنلمماوعلمه،تأديبهفأحسنربهادبهمنعلىوالسلاموالصلاة

.بيانوأبلغ،لسانبأفصحلسانهفلهج،عظيماعليهفضلهوكان

ونشروا،بالدينالدنياقادواالذينوالتابعينالصحابة0عنالثهورضي

والتمكين.والشرفالعزلهمالثهفكتب،المبينالقرانلسان

وبعد،،

"نزولحديثحول-والحديثالقديمفي-ومقالاتأبحاثدارتفقد

تبوأقدحديثلأنه؟تفسيرهحولالآراءوتعددت"أحرفسبعةعلىالقران

.والدرسالبحثإلىالداعيةالأحاديثصفوفبينمتمكنةمكانة

غمارخوضالىداعياهذاكان،منهالمرادمبهماالحديثكانولما

،اللثامكشفأجلمن،المناقشاتوتدولت،البحوثفقامت،فيهالبحث

موليها.هووجهةلكللأن؟تنتهيولنالبحوثهذهتنتهولم،الابهامهمحازالة

مهمينجانبينعلىلاستماله،اللغويال!قعيدأسسمنأساسوالحديث

.والقراءاتاللهجاتوهما،أكثرهاوعا،اللغةجوانبمن
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احرفسبعشعلىالقر؟نفرولحديث!

،ينكرانلاحقيقتانفهما،مرويمسموع:والأخر،لغويواقع:فالأول

بينوهل،تعبدية:والثانية،فطرية:والأول،-كبيراناللغة-فيوجانبان

هل؟همهاباءتنانربينهماأو؟لههاخاءتلازمام!نيبهل؟صداموالعبوديةالفطرة

؟وجدتإذانوعهاوما؟الحقيقتينبين-علاقةهناك-

آراءفيهاناقشتوالتي،التالياتالصفحاتعنهاتجيبتساؤلاتهذه

الحقة.والأدلة،الجادةبالبراهينالعلماء

اراءإلىمنهالمرادوتحديدالحديثتفسيرإزاءالعلماءاراءوانقسمت

مجموعتين:فيتصنيفهاويمكن،كثيرة

التحليلى،وضواب،التمسيوجادةعنبعدتاراء:الأولىالمجموعة

الصحيعإلىوصولا،بالدليلوأحاوروأعلقلأناقشقلمي-هنا-فرصدت

البحثرغبةويشبع،العقليقنعبماالأقوالمنوالمرضى،الآراءمن

النزيه.العلمي

صحيحا،سليمااتجاهاالحديثتفسيرفياتجهتاراء:الثانيةالمجموعة

نأيمكنوالنتيجة،يؤكدهابماودعمتهاالآراءهذهمنالأقوىوافقتوهنا

الوسائلأنإلا؟وجهاتعدةعليهاوتجمع،الاراءمنعددعليهايتفق

إلىالموصلةكالجداول،قدداوطرائقستىإليهاالمؤديةوالأساليب

وكلها،واختلفتتنوعتقدفالجداول،واحداالمصبكانواذا،المممب

إليه.توصلماتثبتدعامات

يمكنماعلىوعلقت،وناقشتهادرستهانقاطفيالبحثجاءوقد

ذلكغيرأولغويأوعقليأونقليودليلفجكلذلكفيسالكا،عليهالتعليق

إليه.أذهبمالأدعم
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المقدمش

يلي:فيماتتلخمولالنقاطوهذه

الحديث.رواياتلبعضعرض_1

.الرواياتتلكفينظراتنظرتثم-2

لهاوعرضت،الحديثتفسيرفيدورلهاكانالتيبعفالاراءأثبت3

والتعليل.بالتحليل

.ويؤيدهيقويهبماعليهوعلقتر؟لارجحت4-ثم

بالدليلنظريوجهةوأبديت؟لغةبأيالقراننزوللقضيةعرض-5

.والبرهان

مناقشا،وذكرتهالهاعرضتالكتابفيمبثوثةومسائلقضاياوهناك*

.ومفسراومعللاومحللا

رسولهعلوالسلاموالصلاة،واخرااولاللهوالحمد

دكعرر

مصطفىمحمدإبراهيممحمد

المساعداللغ!ةأصولأسناذ

الأزهربجامعة
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ومسائل!!الحتابقضالهيماعرض

أحرنسبعةعلىالقراننرولحديثدليل:أولا

حديثروىفقد،كثيرةمختلفةبطرق،الصحيحبالنقلالحديثجاءنالقد

،أ!23ت9عمر:م!نم!الصحابةمنكثيرجمعأحرفسبعةعلىالقراننزول

هريرةوأبو،ها68ت9عباسوابن!ه32أتمسعودوابن،ها53ت9وعثمان

تأالخدريسعيدوأبو،ها57نحو9جهموأبوها15أتبكرةوأبوأ!95ت9

بنوزيد،!!02ت9كعببنوألى،ها34ت9الأنصاريطلحةوأبو!!74

الخزاعي1صردبنوسلمان،ها06ت9جندببنوسمرة،ها66ت9أرقم

،أ!8هت9سلمةبنوعمرو،!!32ت1عوفبنالرحمنوعبد،[.65ت

حكيمبنوهشام،!أ18ت9جبلبنومعاذ!!43ت9العاعبىبنوعمرو

أبيامرأة-أيوبوأم،وو!36ت9وحذيفة!!92ت9وأنس،!!51بعدت9

.(1)!!52ت9الأنصاريأيوب

.أأحرفسبعةعلالقراننزول9حديثرووا،وغيرهم-جميعا-فهؤلاء

نصوصها:فيملاحظاتعدةعلىلنقف،رواياتثلاثبعرضوسلامفي

حذثيي،عفيربنسعيدحذشا:فقال،م!652ت9البخاريروى:الأولى

ابنأن:اللهعبدبناللهعبيدحدثني:قال،سهابابنعن،عقيلحذثيني،الليث

فراجعئه،،حرفعلىجبريلأقرأفي":قال!الثهرممولانحدثه!لعباس

فيوالنشر،م9871!7041الريان-للطبريالقرآنتفسيرفيالبيانجامعمقدمة:انظر(1)

الكتبدار.ط،الضباعمحمدعلومراجعة،1/12الجزريلابنالعشرالقراءات

.لبنان-بيروت-لعلميةا
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احرفسبعشعلى،لقرأننزولحددث!

.(؟)،أخرفسنعةإلىانتهىحتى،ويزيدنيأشتزيدهأزذفلنم

واللفظ!أ791ت9ومالك،وو!162ت9ومسلمالبخاريروى:الثانية

بنالرحمنوعبد،مخرمةبنالصئ!ورأن:الزبيربنعروةعن،للبخاري

بنهشامسمعت:يقول،الخطاببنعمرسمعا؟نهماحدثاهالقارئعبد

لقراءته،فاستمغت!صالثهرسولحياةفي،الفرقانسورة:يقرأ،حكسم

(2)الساورهفكدت!الثهرسوليقرئييهالمكثيقحروفعلىيقرأهوف!ذا

هذأقرأكمن:فقلت،بردائهفلبنته،سفمى!حفتصئرت،الصلاةفي

ن!ف،كذبت:فقلت!الثهرسولأتزأييها:قال؟تقرأسمعتكالتي،ال!ورة

رسولإلىاقودهبهفانطلقت،قرأتماغيرعلىأقراييهاوسقدالثهرسول

تقرئييها،لمحروفعلى،الفرقانيقرأبسورةهذاسمعتإني:فقلتومح!الثه

،تقرأسمعتهسالتيالقراءةفقزا،هشاميااقرأ،عمريا"أرسله:ر!"الثهرسولفقال

ثم"أخرفسنعةعلى؟نزلانقزأنهداإن؟نزلت"كذلك:ونيالثهرسولفقال

في:الثهرسولفقال،اقرانيالتيانقراءةفقرأتعمر"يااقرأ":قال

.(3)،متهيىديشرمافاقزؤوا؟نزلتكذلك"

الأزهرية،الكلياتةب!كع1994رقمحديث،البخاريصحيحبشرحالباريفغ(1)

العلمية،الكتبدار،6/101النوويبشرحمسلموصحيح،م9781/رو1398!

.م1929/كل1347سنةط

عليه.أعجلأي:أواثبه:وقيل،برأسهاخذأي(2)

النوويبشرحمسلموصحيحmyرقمحديثالبخاريصحيحبشرحالباريفتح(3)

عبدفؤادمحمد/تصحيحاVAالقزانكتاب:مالكل!ماموالمرطأ،6/98،99

.م؟939-كل؟4؟2/3ط/الحديثدار/الباقي
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ومسانله!الحتابقضاياعرض
فدخل،المسجدفيكنت:قال!هكعببنأبيعنمسلمروى:الثالثة

قراءةسوىقراءةفقرأآخردخلثئم،عليهأنكرتهاقراءةفقرأ،يصليرجل

هذاإن:فقلت!اللهرسولعلىجميعادخلنا،الضلاةقضيافلما،صاحبه

اللهرسولف!مرهما،صاحبهقزاءةسوىفقرا،أخرودخل،عليهكرلهاقزاءةقرأ

ذإولا،التكذيبمننفسيفيفسقط،!سلاتهماالنبيفحشن،فقرا!

،صدريعلىضرب،غشيينيقدما!عاللهرسولرأىفلقا،الجاهليهفيكنت

إلىأرسل،؟بييا":يىفقال،فرقا!الثهإلىانظووك!تما،عرقاففضت

الثان!كا:الىفر؟،أفييعلىهؤنأن،إليهفردذت،حزفعلىانقزاناقرأأن

اقرأ*:الئالثةإلىفر4،أئتيعلىهؤنأن،اليهفردذتحزفينعلىاقراه

اغفرالفهئم:فقفت،تشأليتكامشهلةردذلمحهارأة*بكلفلك،أخرفم!نعةعلى

لالراهيمحعى،كفهنمأنخفقالى!غبل!ؤمالئالثةوأخزت،1كياغفزالفهئم،1خى

!"(1).

،اصفصبربنا!!

اك"ط*أ!أ!د!اايخمايىضبن!

بعدها.وما51؟/6مسلمصحيح(1)
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ومسائله!الحتابقضايحماعرض

الروالات!فنظراق:ثاننا

يى:مانجد،السابقةالرواياتفيبالنظر

:احرفسبعشعلىالقرأننرولمن-الهدف1

إلىتهدف-جميعا-نجدها،وغيرهاالسابقةالحديثرواياتنقرأعندما

الناستنفيروعدم،الإسلاميةالأمةعلىوالتسهيلوالتخفيفالتيسيرمبدأ

أزلفلم،نراجعته9:عباراتقرأناولذلك،بدايففيالجديدالدينهذامن

فيوذلك،أمتيعلىهونأنإليهرددتف":!ووقولهأويزيدنيأسحزيده

علىوقدرتهمالناسطاقةلعدمتقررالتخفيفومبدأ،الحرفينوفي،الحرف

أبيعن،مسلمروىوقد،أحرفستةإلىحتى،الواحدالحرفاستيعاب

جبريلف!ئاه:قال،(1)غفاربنيأضاةعندكان!!النبيأن!هكعبابن

"أسآل:فقال،حرفعلىالقرانافتكتقرأأنيأمركاللهإن!:فقال!ا

اللهان:فقال،الثانتةأتاهثئم،"ذلكتطمقلآأئييوإن،رمقفرتهمعافاتهاللهرر

ومغفرته،معافاتهالثهأفملال":فقال،حرفينعلىالقزأنافتكتقرأأنيأمرك

امتكتقرأأنيأمركالثهإن:فقال،الثالثةجاءهثئم،ذلك"تطمقلآأفتيوان

أئتي!وإن،ومقفرتهمعافاتهاللهرر"أشلال:فقال،أخرفثلاكالةعلىالقران

علىالقرآنامتكتقرأأنيأمركالثهإن:فقال،الرابعةجاءهثم،"ذلكتطيق

لاالذينونماذج.(2)"اوب،اصأفقد،عليهقرؤواحرففأئما،أحرفسبعة

إلىينسب،الضولةبالمدينةموضعوهر،كالغديرالماءمستنقع:والفادالهمزةبفتحهي:وأضاة(1)

.91/33الباريفتح.عندهنزلوالأنهم،غفاربني

.Lj.3لم6مسلمصحيح(2) i . i ، i.بعدها
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

في"!ررالنبيبينهم،أحرفسبعةمنأقلعلىالقرانيقرؤواأنيطيقون

:فقال،المراءأحجارعندجبريل!الثهرسوللقي:المرويالحديث

انفافي،والشيخ،وانخادمالغلآ+متهم،أميينأئةإلىبعثتإئما"

.(1)"أخرفس!عةعلىالقزان"ففئقرأوا:جنريلفقال،وانعجوز،

،أحرفسبعةعلورودهسبب"فأما:!أ97oت9الجوزيابنويقول

لهاسرفا،عليهاوالتهويق،بهااليسروإرادة،الأمةهذهعلىفللتخفيف

وحبيبالخلقأفضلنبيهالقصدوإجابةلفضلهاوخصرصيةورحمةوتوسعة

مختلفة،لغاتهم،بلغتهمالقراننزلالذينالعربوكانت...الحق

منأو،غيرهاإلىلغتهمنالانمقالأحدهمعلىويعسر،ستىمهم!سلأو

والعنن،بالتعليمولا،ذلكعلىيقدرلابعضهميكونقدبل،اخرإلىحرف

كلفوافلو!ك!بررإليةأساركما،كصلأبايقرألمومن،والمرأةالشيخسيمالا

،يستطاعلابماالتكفيفمنلكن،ألستمهمعنوالانتقال،لغتهمعنالعدول

.(2)(الطباعوتأبى،المتكلفيتكلفأنعسىوما

397iت9أنيسإبراهيمويرففد/ wv - ib iالتيالآراءجميع!م

)ولست:فيقول،منهوالهدفبالغايةيفسرهأنإلاويأبى،الحديثفسرت

المتقدمين،اجتهادإلمطوه!نأنإلا،الأوجهوتعدد،الاختلافهذاسرأدري

لاونحن،القراءاتسانفيعليهتواضعواماوبينبينهالتوفيقومحاولتهم

الذيالإسلاميوالمنطقيتفقواحداوجهاللحديثأن-في-الاننشك

ابيعنالطيالسيومسند،ييروت/صادردار/5/385،054حذيفةعنأحمدالإماممسند(1)

.1/21البيانوجامع،ليروت/المعرفةدار/435رقمحديث1/72

.1/22العشرالقراءاتفيالنئ!ر(2)
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ومسائله!آلحتابقضاياعرض
الأرضمشارقفيكافةالناسدعاقدالإسلاميالدينأنفييتلخص

لشعب-ى!"النبييبعثفلم،لهمعقيدةواتخاذه،بهالإيمانإلىومغاربها

لايسرالدينأنإلىهذا،كافةالناسإلىأرسلوإنما،الشعوبمن-خاعول

علىيشقالرخمحينمنكثيرعلىوتعاليمهأحكامهاستملتفقد،عسر

الروحضوءفيالحديثهذاإلىننظرحينفنحن،الأمورمنأمرالناس

علىالتيسيربهاأريدالتيالوسائلتلكإحدىالاليسأنهنرى،الإسلامي

وإلا،بيئتهكانتو؟لا،لهجةكانت؟لافالمسلم،عنهمالمشقةومنع،الناس

عليها،إلايقدرولم،وتعودهاعليهانشأالتيالكلاميةالصفاتتلككانت

بلهجتهنطقهفيصوتهعضلاتتعودتهالذيبالقدرالقرانيقرأأنيستطيع

بذلكحاولفقد،قراءتهمننهزأأنأو،عليهننكرألاويجب،لغتهأو

الحديثهذاقولصاحبتالتيالرواياتوجميع،اجتهادهأجرفله،الجهد

فيالقدحمنالناسيمنعأنإلابهيردلم!والنبيأنمنإليهنذهبماتؤيد

الجزريابنلرأيأنيسدلميعرضثم(عليهموانكارهاغيرهمقراءة

:يقولثم،التضيفمبدأفيوكلامهمها276أتقتييةوابنها833ت9

،العربلهجاتعلىالأمرقصرواأنهمهوالرأيهذاأصحابوبينبيننا)والفرق

جميعيشملوالتسهيلالتيسيرقصدأنأي،واسملأعمنجعلهأنناحينفي

والمستقبل،والحاضرالماضيفي:وأزمانهممهم!سلأاختلافعلىالمسلمين

اللهجاتعلىمقصورهبهاالقرانتراءةأجيزالتيالسبعالحروفتلكفليست

قرأف!ذا،الأرضبقاعجميعفيالمسلمينلهجاتجميعتشملبل،العربية

نطقه،فيالصوتيةبعفالخلافاتولاحعظنا-أمامنا-القرانالمسلميد!هلا

.غيرها()((علىيقدرولا،جهدهغايةفهي،قراءتهعليهننكرألاوجب

.هط/المصريةالأنجلوةب!كمبعدها/وما55العربيةاللهجاتفي(1)

http://www.al-maktabeh.com



أحرفسبمشعلى9ل!رأننرولحديث!

تعلمى:

لكننا،والتسهيلالتيسيرالحديثمنالهدفأنفيانيس/دمعونحن

امرين:فيمعهلسنا

مته(،(فاقزوا،وردكمالأنه-فقط-بالهدفالحديثتفسير-أ

إلىيحتاج()سبعةفلفظ"أحرفسبعةعلى"أنزل:أيضا-ورد012:المزول1

.وجلاءوتوضيح،تفسير

تمثيلا-ولغاتهمبيئاثهمكانت؟لااليومالمسلمينقراءةليست-ب

به.مسلمغيرفالتمئيل،منهاجزءهيبل،السبعةللأحرف

:مم!درالقراكات-2

وهذاالوحيمصدرها-بالقراءاتالأحرفتفسيرحدعلى-القراءات

"أقرآني:عبارةنجد،الأولىالروايةففي،المذكورةالرواياتفيواضح

عبارةنجدالثالثةوفي،"انزلت"كذلكعبارةنجد،الثانيةوفي،"جبريل

"يأمركالثه"ان:مسلمروايةفيجلياصريحاالأمرذلكوجاء،إلئي،"أرسل

الوحيدمصدرهاالقراءاتأن،حولهامراءولافيهاسكلادلالةيدلوهذا

إليهذهبمابخلافوهذا-الثهعندمنالوحيهوإنما،منهنبعتالذي

الوحي،ليسالقراءاتمعدرأنقررحيث،!م9371ت9حسينطه.د

لابدوقفةأوهنا:فيهايقولالتيعبارتهفيواضحوهذا،اللهجاتهووانما

متواترةالسبعالقراءاتهذهأنفهمواالدينرجالمنقوماانذلك،منها

ريبة،ولاسكغيرمنكانرفمنكرها،قلبهعلىجبريلبهانزل!عالنبيعن

منالصحيحفيروىماسوى،يقولونماعلىبهيستدلونلدليليوفقواولم

القراءاتهذهليستأنوالحق،أخرفسنعةعلىانقزأن"أثزل:زوقوله
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ومسانلهالحتابهضاليماعرض

ولا،فاسقاولا،كانرامنكرهاوليس،كثيرولاقليإءفيالوحيمنالسبع

نأللناس،واختلافهااللهجاتمصدرهاقراءاتهيوانما،دينهفيمغمزا

.(1)بعضها"ويقبلوابعضهاينكرواوأن،فيهايجادلوا

يلي:ماعلىاعتمدأنهطه/دكلاممنيفهموربما*

نأفيهايحبتونالتيالأحاديثالىواهتدائهمالعلماءتوفيقعدم-أ

.القراءاتمنكرتكفيرفيأحقيتهمعدمذلكعلىوترتب،وحيالقراءات

كثير.القراءاختلاف-ب

:!لحبماعليهويرد*

أنهامعواحدةروايةتكنولم،والمتنوعةالمختلفةالحديثطرقكثرة-أ

الله!عندمنوحي-أنهاوالتيسيرالتخفيف-نججانبتثبتوالتي-تكفي

ابنيقولالشاذةالقراءاتإليهايضافبل،فقطالسبعالقراءاتوليست

علماءواسترط.(2)8واجبالثهعندمنمنزلةبأنها!والقطع:الجزري

بوجه،ولوالعربيةوافقتقراءة"كل:وهي،القراءةلقبولسروطاالقراءات

لاالتن،سندهاوصح،احتمالاولوالعثمانيةالمصاحفأحدووافقت

بهانزلالتيالسبعةالأحرفمنهيبل،إنكارهايحلولا،ردهايجوز

عنأم،السبعةالأئمةعنكمانتسواء،قبولهاالناسعلىووجب،القران

هذهمنركناختلومتى،المقبولينالأئمةمنغيرهمعنأم،العشرة

عنأكانتسواء،باطلةأوساذةأوضعيفةعليهاأطلق،الثلاثةالأركان

ءم9771المعارت/دارط/95الجاهلىالأدبفي(1)

.13/1النشر(2)
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احرفشعشعلىالقرأن!ولحديث!

منالتحقيقأئمةعندالصحيحهوهذا،منهمأكبرهوعمنأمالسبعة

.(1)!والخلفالسلف

قبولعليهالذي،الأهمالركنوهو،السندصحة:استراطهمإلىفانظر

حروفمنسيءفيتحمللاالقراء"وأئمة:الجزريابنيقول:القراءة

الأثر،فيالأثبتعلىبل،العربيةفيوالأقيساللغةفيالأفشىعلىالقرآن

فشوولا،عربيةقياسيردهالمعنهمثبتإذا،والروايةالنقلفيوالأصح

.(2)إليها،والمصير،قبولهايلزم،متبعةسنةالقراءةلأن،لغة

الاتهامحدإلىيصلخلافافليس،الدكتوريتخذهالذيالخلافأما-ب

ذلكفيإليهالمشار"الاختلاف:الجزريابنيقولكماهووانما،والإنكار

يكونأنمحالهذافإن،وتناقفتضاداختلافلا،وتغايرتنوعاختلاف

منعندغراللهولؤكاناناتقزيحدئرونأفلا،:تعالىقال!،تعالىاللهكلامفي

.!82:النساء1(اخئئفاصثير2لوجدوأفيه

:الجزريابنيقول،الاختيارقبيلمنالاليسالقراءبينالخلافأنكما

إليهأضيفمنإلىالاختلافحروفمنحرفكلإضافةمعنىأنلاونعتقد

وإقراءقراءةوأكثرلهأضبطكانإنهحيثمنهوإنما،وغيرهمالصحابةمن

الحروفإضافةوكذلك،ذلكغيرلا،إليهوميلا،لهوملازمة،به

الإماموذلك،القارئذلكأنبهابالمرادورواتهمالقراءةأئمةإلىوالقراءات

وداوم،غيرهعلىفاثره،بهقرأحسبمااللغةمنالوجهبذلكالقراءةاختار

.1/9السابق(1)

1/15،11)2(النشر
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ومسائله!!حتابقخهمايماعرض
أضيففلذلك،عنهواخذ،فيهوقصد،بهوعرفاستهرحتى،ولزمه،عليه

لا،ولزومودواماختياراضافةالإضافةوهذه،القراءمنغيرهدونإليه

اللهجاتتكونأنيمكنلاوغيرهلهذا.(1)واجتهاد،ورأياختراعإضافة

نأالدكتورقصدإذالاإاللهم،زعمكما-الوحيلاالقراءاتمعدر

مظاهرمنمظهراالقراءاتفتكون،والرحمةالسعةفيسبباكانمتاللهجات

القراءاتهذهليستإن)والحق:قولهيبقىولكن.(2)(اللهجاتاختلات

عليه.ردوقذكثير(ولاقليلفيالوحيمنالسبع

:القراءةواختلافالقبيلشاتحاد-2

،واحدةقبيلةمنوهما!حكيمبنوهشامالخطاببنعمراختلاف

قراءةفياختلفاحكيمبنوهشامالخطاببنعمرن!ف):الجزريابنيقول

وقبيلةواحدةلغةمنترشيانوكلاهما-الصحيحفيثبت-كماالفرقانسورة

.(3)(واحدة

بعد.فيما-عليهوالتعليق-الملاحظةهذهوسنذكرء

العديث:ني6العلما-أرا،4

أصواتبهاالمقصودهل،أحرفبالسبعةالمراديفسرلمالحديث

.الأقوالوتنوع،الآراءكثرةإلىأدىمما؟ذلكغيرأو،لهجاتأوأحكامأو

الحديث.هذاتجاهالتفسيراتوتعدد

.1/52لنشرt(؟)

.6Vالجاهلالأئيفي(2)

.1/24)3(الثر

لصنخ!كقدتى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!
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ومسائلهالحتابقضاياعرض

العديثفسرقال!الآرا،بعض:ثالثا

هذاوأساسالتعددهذاوراءوكان،الحديثهذابصددالاراءتعددت

نصالسبعهذهمعنىفييأتالم:هـ!4315العربيابنقالكما،الخلاف

بلغتقدالتفسيراتنجدولذلك.تعيينها()1(فيالناسواختلف،أثرولا

المرادفيالعلماءاختلف)وقد:هـأ852ت9حجرابنيقول،وثلاثينخمسة

إلى[هـ453ت9حبانبنحاتمأبوبلغها،كئيرةأقوالعلىالسبعةبالأحرف

أربعيننحوإلىأوصلهاهـ!119ت9والسيوطي.قولاأ)2(وثلاثينخمسة

.(31إقولا

مع،الحديثفسرتالتيالاراءبعضر-تعالى-الثهلإذن-هنا-وسنذكر*

عليها:والتعليق،مناقشتها

:الأولالرأي

:هـأ479ت9الزركشييقول،وصعبمشكلالسبعةالأحرفتفسير

المنطوقةالكلمةتسمىالعربلأن،معناهيدريلاالذيالمشكلمن"إنه

منالمقطوععليقعوالحرف،كلمةبأسرهاالقصيدةوتسمى،حرفا

جعفر:أبوقاله،والجهةالمعنى-أيضا-والحرف،المعجمةالحروف

دار)براهيم/الفضلأبومحمدتح//1/212للزركشيالفرانعلومفيالبرهان(1)

.م19Aهـ3/14044ط/التراث

.131/212،والبرهان/19الباري)2(فتح

المشهدومطبعةمكتبة/إبراهيمالفضلأبومحمدتح/،1/131القرانعلومفيالإتقان(3)

.م9671-ـه1/1387طالفاهرة/-الحسبني
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احرفسبعشعلىالقيرأننزولحديث!

.(1)هـ!123ت9لماالنحويسعدانبنمحمد

نإ:الأول!)القول:العدويف!حاتةأحمدالحميدعبدالأستاذ/ويقول

لفظي،مشتركالحرفلأن-معناهيدريلاالذيالمشكلمنالحديثهذا

.مشكلا()2(فيبقى،منهالمرادبتحديدنمىيردولم

وابن،وأنس!،مسعودكابن،الصحابةمن)كثيرابانالرأيهذاردولكن

فيه-تكلموامامشكلأنهيرونكانواولو-فيهاراءعنهموردت،عباس

قصدوعليه،الهدىوبالثه،عقولناتطيقمابقدربالاجتهادمطالبونونحن

3(السبيل M).

الثاني:الراي

لوعد5cمختلفةمعانيسبعةهي،الحديثفيالمذكورةالسبعةالأحرف

،والأمثال،والقصص،والحراموالحلال،والمتشابهوالمحكم،والوعيد

منهانوعكل:أنواع)سبعة:بقولهالزركشيوضحهوقد.والنهي،والأمر

ووعد،ونهيأمرفبعضها،أنحائهمنغيرهبخلاف،اليقرانأجزاءمنجزء

.(4)(وغيرهوأمثال،ومتشابهومحكم،حراموحلال،وقصم،ووعيد

الطبريذكرهالذيالحديثعلىالرأيهذاأصحاباعتمدوربما

.1/131والاتقان،1/213)1(البرهان

الأمانة/مطبعة/28القرانعليهاأنزلاحرفسبعةتوضيحفيالبيانحسن(2)

.م1988-ـه1408/1ط

/ط4Yجبلحسنمحمد/د.تحليليةدراسةأحرفسبعةعلىالقراننزولحديث(3)

تاريخ.دون/التركي

.6/01مسلموصحيحبعدهاوما،1/23البيانوجامع،Y)1/6البرهان(4)
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ومسمانلها!حتابقضالياعرض

الأولالكتاب"كان:قالأنهمخهالنبيعنه!لمسعودابنعنأ!ه531ت9

علىأبوابة!بسمنالقرأنوفزل،واحدحر!وعلى،واحدبابمننزل

،وأمثال،وىم!شابه،ومحكم،وحرإموحلاكل،وأمر،زخر:أخرفيسبعه

عنه،نهيتمعفاوانتهوا،بهأمرتمماوافعلوا،حرامهوحرموا،حلاكهفأحلوأ

ع!كايهءاما!:وقولوابمتشابههوأمنوا،بمحكمهواعملوا،بأمثالهواعتبروا

.(1)"!7:عمرانل19(رئناعدئن

جهتين:منالرأيهذا4ور*

إزاءللعلماءكانلقد!ةمسعودابنحديثمنالعلماءموقف:الأولى

مواقف:ثلاثةالبحثهذا

9لضعف::الأول

روايةمنلأنه،يثبتلمحديث)هذا:هـ!463ت9البرعبدابن:يقول

ابنيلقولم،مسعودابنعنهـأ401أو94ث9الرحمنعبدبنسلمةأبي

(2)
قوله:عليهويزيد،البرعبدابنكلامبعضىالزركشيوذكر.مسعود(

.(3)(ضعفهعلىمجمع)وهو

والرفض:9لرب:9لثانى

قومرده)وقد:البرعبدابنيقول،بردهالحديثالعلماءبعضرقابكولقد

نزلأبوابكممنباب،النسائيموقوفا!9القرانفضائلوكتابت1/23البيانجامع(1)

العلمية-الكتباحياءدار/حمادةفاروق/دتح،9رتموحديث1/62القران

1/طبيروت f ) r / Yهـ.

.41/35الباريفتح(2)

2/\البرهان(3) r.
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احرفسبعشعلىالقرأن!ولحديث!

.ويبين(هـأ)0281ت9عمرانأبيبنأحمد:جعفرأبومنهم،النظرأهلمن

البر:عبدابننصفيذكرهالسابق-أي)قال:بقولهالردهذاسببالزركشي

،سواهمالاحرامامنهاالحرفيكونأنمحاللأنه،فاسدفهوبهذاأؤلهمن

حلالأنهعلىيقرأالقرانيكونأنيجوزلالأنه،سواهمالاحلالايكونأو

محمدبنأحمدجعفرأبو9الطحاويحكاه،كلهأمثالأو،كلهحرامأو،كله

.(2)(هنمسمعهأنهعنههـ!132تالمصريالأزديسلامةابن

الصحش::الثالث

الحديثصحح"وقد:البرعبدابنيقول،الحديثبصحةقوموقال

ت1البيهقيأخرجهوقدهـ!036ت9(4)والحاكم(3)حبانابنالمذكور

مرسلا،سلمةأبيعنهـأ421ت9الزهريعن،اخروجهمنهـ!584

.()جيد"مرسلالحديثهذا:وقال

عنتخرجه،تفسيراتبعدة-بصحتهالقول-علىالعلماءفسرهوقدء

هنا.-بهالاستشهادموطن

(Y

(r

(4

(5

.91/35الباريفتح(

.1/216(البرهان

تح/574رقمحديث3/02القرانقراءةباب:الرقائقكتاب:الصحيحفيحبانابن(

.م9391هـ-4141/بيروتهة/الر!صمؤسسةالأرنؤوط/سعيب

كتابوفي،5312رقمحديث1/739القرآنفضائلكتاب:المستدركفيالحاكم(

2/31عمراناكلسورةتفسير:باب-التفسير V9!حيح:وقال،4413رقمحديث

/\ط/بيروتلمالكتبدارعطا/القادرعبدممطفىتح/!يخرجاهولمالاسناد

.م1990-ـه1417

91/3الباريفتح( o.
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ومسائله!9لحتابقضايحاعرض
الأولا:التفسير-1

قوله:فمعنى،صح)إن:البيهقييقول،الأوجه:بالأحرفالمراد

المرادوليس،الحديثفيفسرتكما،أوجهسبعةأي،أحرفلاسبعة

تلكسياقلأن،الأخرىالأحاديثفيذكرهاتقدمالتيالسبعةالأحرف

الواحدةالكلمةأنالمرادأنفيظاهرةهيبل،هذاعلىحملهايأتيالأحاديث

والشيء،وتيسيراتهوينا،سبعةإلىوأربعة،أوجهوثلاثة،وجهينعلىتقرأ

بكرأبوالقاضي.ويقول(1)(واحدةحالةفيوحلالاحرامايكونلاالواحد

السبعة،للأحرف!منهالتفسير)هذا:هـ!034تالباقلاني1الطيبابن

فيالحرفوإنما،اختلافهاعلىبهاالقراءةلهمأجازالتيهذهليستولكن

(2)(فىحرفيأدئهئعبدمنلهرم!الئاس،:كقوله،والظريقةالجهةبمعنىهذه

لاهذهلأن؟ضعيفالقول)هذا:هـأ465ت9عطيةابنوقال،!11:الحج9

.(3)أحرفا(تسمى

منها:،بردودالجزريابنورد*

تلكفي!ثالنبيذكرهاالتيالأحرفالسبعةغيرالسبعةأن:أحدها

،وحرامحلال:فقال،الحديثهذافيفسرهاحيثمنوذلك،الأحاديث

ذلكهمدثم،آخرهالى،حرامهوتحريم،حلالهبتحليلوأمر،اخرهإلى

.1/712نلبرهاوا،بقلساا(1)

.1/216)2(البرهان

دارمحمد/الهمث!افيعبدالسلامعبد.تح/1/43العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر(3)

.م1993-ـه1/1413ط/لبنان/بيروت/العلميةالكتب
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أحرفطشعشعلىالقرأننرولحدلهثبم-

غيرهذهأنعلىفدل17:عمرانآل9(عندرئناءكافنيهءافا!:بقولبالأمر

.(1)(القراءاتتلك

2-التفسيرالثاني:

نأأيحتمل:هـ!665ت9سامةأبوقال:الأبواببالأحرفالمراد

أبوابمنأبوابسبعةهيأي،للأحرفلاللأبوابالمذكورالتفسيريكون

صنفعلىمنهايقتصرلم،الأصنافهذهعلىالثهوأنزله،وأقسامهالكلام

.(2)(الكتبمنكغيره،واحد

هذافيأحرفالسبعةأن:)الثاني:قوله،الجزريابنردودضمنومن

الوجههيالتيالأخرىالأحاديثفيالمذكورةهذههي،الحديث

والثه-أبوابللسبعةتفسيرآخرهإلى،وحرامحلال:قولهويكونوالقراءات

.(3)(أعلم

الثالث:-التفسير2

تعلقلهاليس،إلخوأمر()زجرجملةأنبمعنى،الإعرابيةالجهةانفكاك

عليأبو)وقال:حجرابنيقول،ذلكعلىالعلماءنصوقد،قبلهابما

)زاجر:قوله:هـ!965ت9:الهمزانيالعلاءوأبو،هـ!644ت9الأهوازي

تفسيربهيردولم،القرانأي،زاجراهوأي،اخركلاماسشاف،وامر

.25/1)1(النشر

.19/35الباري)2(فتح

.1/52)3(النشر
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ومسانله!محتابقضايماعرض
،العددفيالاتفاقجهةمنتوهمهمنذلكتوهموانما،السبعةالأحرف

ابنويقول،(1)(بالنصبوامرا)زاجرا:طرقهبعضفيجاءأنهويؤيده

لا،اخرهإلى،"...وحرامحلال!:قولهيكون)أن:الثالثردهفيالجزري

هوأي،القرانعنإخباوبل،أبواببالسبعةولا،الأحرفبالسبعةلهتعلق

.(2)وكذا(كذا

عن.(3)الطبريرواهاالتيالأخبار:الحديثضعفعلىيدلوالذي*

منها:والتي!همسعودابن

وائاكم،علفتمكمافاقرؤوا،متقاربينفوجذتهمالقزاءسمعتقد-أ

.وتعالهلئم:أحدكمكقولهوفإئما،والتنطع

منيأعلمأحدااعلمولو،يتحؤلنفلاحرفعلىمنكمقرأمن-ب

لأتيته.الثهبكتاب

ماترأمن:هذابقولهيعنلمالثهعبدأن"فمعلوم:فيقول،الطبريويعلق

الوعدمنفيهماقراءةإلىمنهيتحولنفلا،والنهيالأمرمن،القرانفي

فيهماقراءةإلىمقيتحولنفلا،والوعيدالوعدمنفيهماترأومن،والوعيد

وحرفه،بحرفهترأمن-أنعليهالثهرحمة-عنىوإنما،القصموالمثلمن

.،حرف:رجللقراءة:العربتقولوكذلك،تراءته

هلئم:أحدكمكقولهو)ف!نما:الأولالنصفي!همسعودابنقول-ج

.Yo/19الياري)1(فتح

.1/25)2(النشر

.1/17،18جاعالبيانانظر(3)

لصث!كقدتى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديثبم

نإ!:قراءتنا)وفي:الطبريروىفقد،قراءتهفيبالفعلطبقهقد(وتعال

قية1لاإكانتإن!:مسعودابنقراءةوفي29،153:أيس(كاشطالأصيعة

.(حدةوا

،الألفاظ:ومجالهاالسبعةبالأحرفالمرادأنعلواضحةدلالةيدلفهذا

.الأحكاموليست

بعضداليك،ايةمكانايةوضعمنععلىالعلماءإجماع:الثانية

ذلك:فينصوصهم

سبعة)المراد:قالمنقول)وأما:هـأ554ت9الماوردييقول-1

إلىأسار!لأنه،فخطا،والقصم،والأمثالكالأحكام،مختلفةمعاني

تقرروقد،بحرفحرفوإبدال،الحروفمنواحدبكلالقراءةجواز

وهو:،اعتراضاوأثار(أحكامبايةمثالايةإبداليحرمانهالمسلمينإجماع

مكانفيجعل،الآيخواتيمإبدالبل،اياتإبدالالمرادليس:قيلن!ف)

الاعتراضهذاعلىالماورديردوقدبصير(:سميعومكان،رحيم:غفور

رحيما،:غفورمكانفيجعل،الآيخواتيمالمراد:قالمن)وقول:بقوله

.(1)(للناسالقرانتغييرمنععلىل!جماع--أيضافاسد،بصيرا،وسميع

،حلالتحريمفيتقعلمالتوسعةأنعلىعامج*إلاف):عطيةابنويقول-2

.(2)(المذكورةالمعانيمنسيءتغييرفيولا،حرامتحليلولا

.217/1لبرهانb،6/100النوويبشرحمسلم)1(صحيح

Y/\والبرهان،1/43الوجيزالمحرر(2) IV ، Y II..
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ومسانله!الحتابقضاياعرض
غيرالأقوال)وهذه:الرأيهذاسردأنبعد،الجزريابنويعول-3

فيثبتكما!ك!النبيالىوترافعوااختلفواالذينالصحابةن!ف،صحيحة

وغيرهم،،العاعولبنوعمرو،مسعودوابن،وأيي،وهشام،عمرحديث

.(1)(حروفهقراءةفياختلفواوإنما،أحكامهولا،تفسيرهفييختلفواولم

علىالقران"اقرأ:!رالثهرسولحديثخلالمنالطبريوينفذ-4

سئةبلغحتىحزفينعقى:فقال،اف!تزذه:!ممكائيلقال،حزف

رحمة،!بعذابأيةتختنملنمما،كافشافكفها:فقال،أخرفسنعةأؤ

نصاوضحفقد:القولإلى"وتعالهلم:كقولك،عذاببأيهرخمةاكليةأؤ

كقولك:،ألفاظاختلافهوإنماالسبعةالأحرفاختلافأنالحديثهذا

ويمثل،أحكاماختلافموجبةمعانيباختلافلا،المعانيباتفاق،وتعالهلم

.(2)(والخلفالسلفمنجماعةعنالأخبارصحت،ذلكفيقلناالذي

فياختلفواالذينجميعتراءاتصوبثك!النبي"إن:جبل/د-ويقولي5

والأمر"الزجرالمعانيفيالاختلافكانولو،إليهواحتكمواالقراءة

منهم،كلتراءةالنبييصوبأنمستحيلالكان"إلخ..والحراموالحلال

رواياتعدةفيوجاء،مثلا،نفسهالشيءيحرمومنيحللمنللتناقفبين

المعاني،بالحروفالمرادكانولو،غيرهإلىمنهيتحولنفلابحرفقرأمنأن

مثلاوالنهيالأمرمنالقرانفيماقرأمنأنهوالمحولعدممعنىلكان

فيتخئرالأمةانثم،والوعيدالوعدمنفيهماإلىعنهيتحولأنلهفليس

.25/؟)1(النث!ر

.1/17البيانجاح(2)
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احصفسبعشعلىالقرأننزولحديثبم-

الحروفكانتولو،سائرهاعنبهالاكتفاءمعأيمنهاحرفبأيالأخذ

وتتركالدينمنجزءاالأمةتختارأنذلكمعنىلكانالمعانيتلكهي

.(1)(سائره

الثالث:الرأي

أحمدبنالخليلعنذلكحكى،سبعقراءاتالسبعةبالأحرفالمراد

بالجملالمشهور،العجيليسليمانبنمحمدبهوصرح.(2)هـأ5IVت9

،أقوالعلى،أحرفبالسبعةالمرادفي)واختلفوا:عبارتهفيهـأ4021أت

واستفاضتظهرتالتيلأنها،السبعالقراءات:بهاالمرادأنمنهاوالصحيح

المصاحف،فيوالجامعةعثمانواق!بسها،الصحابةعنهوضبطهاى!"يب!لاعن

مختلفالحرفهذهوأن،متواترايثبثلممامنهاوحذفوا،بصحتهاوأخبروا

.(3)،متباينةولامتضادةوليست،أخرىوألفاظها،تارةمعانيها

قولين:على،السبعالقراءاتأصحابتعيينفيواختلف!ة

:الأولالقول

وعلي،وعثمان،وعمر،هـ!13ت9بكرأبو!الصحابةمنهم

.(4)بعكبنوأبي،عباسبنالثهوعبد،مسعودبنالثهوعبدهـ!4.أت

.12القراننزولحديث(1)

القرانفيوجوهعلىتقرأكلمةوكل9حرفم3/112:9العينفيجاء،1/412البرهان(2)

مهدي/د.تحقراءته!فيأيمسعودابنحرففيالحرفهذايقرأ:يقال،حرفاتسمى

.م1981/العراقالرسيد/دار/السامراثيابراهيمود/،المخزومي

.م1994هـ،1415الفكر/رI?/11'1!/\الإلهية)3(الفتوحات

.1/140)4(الاتقان
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ومسانله!طحتابلهضالهياعرض
الثانى:القول

1ت1عامرابنوهم!التابعينمنهم 1 A!هـأ5112كثيروابنهـ

هـ!561ت9وحمزةهـأ451ت1العلاءبنعمرووأبوهـأ271ت9وعاصم

91ت9هـأوالكسائي169ت9ونافع Aـه!.

:هـأ432ت9مجاهدالعباسبنأحمدبكرأبو)الإمام:سامةأبويقول

قراءاتمنالمشهوريجمعانأحبف!نه،السبعةهؤلاءعلىاقتصرمنأول

منهاخرجالتيهيالخمسةالأممارهذهإذ،والشام،والعراقين،الحرمين

،والظاهرةالباطنةالأعمالفيوالفقهوالحديث،وتفسيرهالقرانمنالنبوةعلم

ليكون،الأمصارهذهتراءأئمةمنمشاهيرسبعةقراءاتجمعذلكأرادفلما

اعتقادأولاعتقادهلا،القرانعليهاأنزلالتيالحروفلعددموافقاذلك

بغيريقرأأنيجوزلاالذينهمالمعنيينالسبعةهؤلاءأنالعلماءمنغيره

.(1)(قراءتهم

يلي:ماعلىاعتمدواالرأيهذاأصحابولعلء

نافع،بحرفقرأ:يقال،القراءةبمعنىالحرفا!ستعمال-كثرة1

قرأمنها،بالحديثومشتقاتهالقراءةلفظدورانوكذلك،كثيرابنوبحرف

علمتم.كمااقرؤوا،جبريلأقرأني،عمرقرا،هشام

.والقراءاتالحديثفيسبعةلفظاستراك-2

وهي:،سبعةكانتالأمصارإلى!هعثمانأرسلهاالتيالمصاحف-3

تح:/22سامةلأبيالشاطبيللامامالسبعالقراءاتفيالأمانيحرزمنالمعانيإبراز(1)

.م9821هـ-2541/القاهرة/الحلبيالبابيمصطفىمطبعة/عوضعطوة)براهيم
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

،الشامإلىومصحف،الكوفةإلىومصحف،البصرةإلىبمصحف)فوجه

،الإمام:لهيقالالذي،مصحفالنفسهوأمسك،لالمدينةمصحفاوترك

.(1)(البحرينإلىوبمصعحف،اليمنإلىوبمصحف،مكةإلىبمصحفووجه

يى:بماالرايهذاعلىورد*

جميعا-عنهمالثهرضوان-الصحابةمنلسبعسبعقراءاتبأنهاالقول-1

عمر،ثم،وعلي،عثمان:همإقراءالخلفاءممثرفإن،وجهلهيبدوالا

نإثم،هـأ54ت9ثابتبنزيدهناكثم،عزيزبكر!هأبيإلىوالإسناد

الحروفوتركتعليهاالمجمعالباقيةالقراءةفيتتميزلمهؤلاءمنايتراءة

.(2)(وغيرهمهؤلاءحروفمنعليهايجمعلمالتي

"وأنت:بقولهالجزريابنعنهيجيب،معهومننافعبأضهمالقول-2

والعشرةالسبعةعناليومالمشهورةالقراءاتن!ف،القولهذافيماترى

ونزركثرمنقلالأولالأعصارفيمشهوراكانماإلىبالنسبةعشروالثلاثة

نأوذلك،اليقينالعلمعلمهيعرفذلكعلىاطلاعلهمنن!ف،بحرمن

كانوا،وغيرهمالسبعةمنالمتقدمينالأئمةاولئكعنأخذواالذينالقراء

أكثر،-أيضا-عنهمأخذواوالذين،تستقصىلاوطواثف،تحصىلاأمما

.(3)جؤا"وهلم

ذكروقد9:قوله،هـأ437ت9مكيمحمدأبيعنالجزريابنويحكى

.329/1والبرهان،7/1النشر(1)

.42القر(ننزولحديث(2)

(r)1/33لنشرا.
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
منقدراوأجلرتبةأعلىهوممن،سبعينمنأكثركتبهمفيالأئمةمنالناس

.(1)(السبعةهؤلاء

اختلففقد،القراءاتفييكتبونوهم،العلماءصنيعفإن،وأيضا

منرجلأعشرخمسةيذكرهـأ012ت9عبيدةأبوفهذا،للقراءاختيارهم

حاتمأبووذكر.(2°الكسائيولاحمزةالسبعةمنفيهميذكرلمالقراء

عامرابنفيهميذكرولم،رجلاعشرينعلىزيادةهـ!552تالسجستاني9

+(3)الكسائيولاحمزةولا

سبعةعلىانقرأن"أنزل:!ررقولهأنيتوهم"ولا:الزركشيعندوجاء

الصحابةعصربعدمنيولدونالقراءمنسبعةقراءةإلىانصرافه"أحرف

،يحدثواأنإلىفائدةعنمتعرياالخبريكونأنإلىيؤديلأنه،كثيرةبسنين

نأعلموابما"إلايقرؤواأنالصحابةمنلأحديجوزلاأنهإلىويؤدي

.(4)،رونهيختالقراءمنالسبعة

المشهورةالسبعالقراءاتيعنيلافإنه-صح-إنالأولوالاستشهاد-3

يلي:لماوذلك؟اليوم

السبعة،الأحرفكليةمنالسبعالقراءاتجزئيةعلالعلماء-إجماعأ

هل،القرآنبهاترلالتيالأحرففيالسلفاختلف)وقد:سامةأبويقول

حرفإلافيهليسأواليومالناسبأيديالذيالمصحففيمجموعةهي

rلا.7لم1السابق(1)

.19/38الباريفتح(2)

السابق.(3)

.1/30r)4(البرهان
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أحرفسبعشعلىا!رأنشلحديثبم-

؟(منهاواحد

المعتمد،وهو،بالثانيوجماعةالطبريوصرح،الأولإلىالباقلانيابنمال

أبيعن،المصاحففيهـأ613ت)السجستانيداودأبيابنأخرجوقد

هـأ981تسفيان9عيينةابنسألت:قال،هـ!502ت9السرحألىبنالطاهر

لا،:قال؟السبعةالحرفهيهل،والعراقيينالمدنيينتراءةاختلافعن

...أجزاك:قلت،ذلكأي،وأقبلوتعالهلم:مثل،السبعةالأحرفوإنما

بنالعباسأبو:منهم،جماعةذلكعلىووافقه...تقريراذلكالطبريوقرر

عليهماأصح:وقال،(1)الهدايةشرحفيهـ!304تالمهدويأعمار

...كلهالاتراءتهافيالمأذونالسبعةبعفالحروفالآنيقرأالذيأنالحذاق

،اليومبهايقرأالتيالقراءاتهذه:!القيسي9طالبأبيبنمكيوقال

...القرانبهانزلالتيالسبعةالأحرفمنجزءالأئمةعنروايتهاوصحت

الأحرفهي،وعأصم،كنافع،القراءهؤلاءقراءةانظنمنوأما:قال

ماأنهذاهنويلزم:قال،عظيماغلطاغلطفقد،الحديثفيالتيالسبعة

خطووافق،غيرهمالأئمةعنثبتمماالسبعةهؤلاءقراءةعنخرج

منالقراءاتصنفواالذينفإن،عظيمغلطوهذا،قرآنايكونألآالمعحف

حاتموأبيهـ!422ت9سلامبنالقاسمعبيدكابي،المتقدمينالأثمة

المالكيت9إسحاقبهمنواسماعيل،الطبريجعفروأبي،السجستاني

.هؤلاء)2(أضعافذكرواوقدوالقاضيهـ!513

ذلكقبلماأما،الأربعمائةالقرنفيتأليفاالسبعالقراءاتتمييز-ب

نفسه.للمؤلفالهدايةكتابعلىثرحوهوالسبعالقراءاتفي(؟)

.91/36،37الباريفتح(2)
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ومسائله!الحتابقضاياعوض
بهذهالحديث)وتفسير:الجزريابنيقول،بغيرهامختلطةفكانت

السبعالقراءاتتكنولم،قائلهمنوجهل،فاحشخطأ،السبعالقراءات

.مجاهد()1(بنبكرأبوجمعها،الأربعمائةالقرنفيإلاغيرهاعنمتميزة

عنهفيجاب،والحديثالقراءاتفياستركالذي""سبحلفظوأما-4

بالآتي:

القراءاتأنقومإظن:سامةأبويقول،العلماءلإجماعمخالفهذا-أ

إجماعخلافوهو،الحديثفيأريدتالتيهي-الان-الموجودةالسبع

.(2)(الجهلأهلبعضىذلكيظنوانما،قاطبةالعلمأهل

نحوين:علىالقراءاتفيالعلماءتأليفكان،للقراءاتالعلماءتأليف-ب

ذلك:من،السبعةعلىالزيادة:الأولالنحو

.رجلأ)3(عشرخمسةفيهوذكر،القراءاتفيكتاباعبيدةأبوألف-

علىزيادةفيهوذكر،القراءاتفيكتلاباالسجستافبحاتمأبووألف-

.(4)رجلاعشرين

.()رجلاوعشريناثنينالطبريوذكر-

/\طمصر/مكتبة/الفرماويالحيعبد/دتح/127الطالبينومرسدالمقرئينمنجد(1)

.1/227والبرهان،م1977-ـه1397

.19/37الباريفتح(2)

!نإفهتضبهمهشبنلمق!صلصئ!فتئرا.19/38السابق(3)

السابق.(4)

(o).السابق
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أحرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

وزاد،الثمانيةوسماهكتاباهـأ582ت9جبيرابنغيرأي-غيرهوألف-

بعضفيصرحوقدهـ!502ت9(1)الحضرمييعقوب:السبعةهؤلاءعل

.(2)جبيرابنأنهالمواطن

فذكر،العشرالقراءاتفيالنشروسماه،كتاباالجزريابنوألف-

.هـ!922ت9وخلفا،ويعقوب،هـ!013أتجعفرأباوزادالسبعة

البشرفضلاءإتحافأسماهاب*اتكهـ!17111الدمياطيالبنا-وألف

محيصنابن:وزاد،الجزريابنذكرهممنفذكر،عشرالأربعةبالقراءات

هـ!110ت9البصريوالحسنهـ!1021واليزيديهـ!231أت

.!ـه148ت9والأعمش

جبير،ابنصنيعهذاوكان-فقط-قراءخمسةعلىالاقتصار:الثانيالنحو

-كتابامجاهدابنقبلوكان-المقرئجبيرابنألف)وقد:الزركشييقول

.(3)ريغلاالقراءمنخمسةفيهوذكر،الخمسةكتابوسماه،القراءاتفي

)وانما:فيقول--فقطقراء-خمسةعلىجبيرابناقتصارعلةحجرابنويبين

هذهإلىخمسةكانتعثمانأرسلهاالئيالمصاحفكالأنذلكعلىاقتصر

.(4)الأمصار(

.1/329البرهان(1)

الكلياتمكتبة/إسماعيلمحمدسعبان/دتح36التحقيق:البشرفضلاء)تحاف(2)

.م1987هـ/1407/ط/الأزهرية

.1/329البرهان(3)

.19/38الباريفتح(4)
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
ليسأنهعلى،واضحةدلالة-العلماءصنيعمن-النحوينهذينففى*

بل،الناساعتقادوهذا،القراءات""سبعلفظهوالحديث""سبعلفظ

.كتابالنقصانوفى،كتابالزيادةفيلهكانجبيرابنلأن،واحدعمالمموقف

معواستقام،سندهصحما)كل:هـ!680أتالكواسييقولولذلك

المنصوعىالسبعمنفهو،الإمامالمصحفخطلفظهووافق،العربيةجهة

منيبنيالأصلهذافعلى،متفرقينأومجتمعينألفاسبعونرواهولو،عليها

.(1)(الافسبعةأوكانسبعةعنالقراءات:يقول

بأنه،سبعةكانت!هعثمانقبلمنالمرسلةالمصاحفأنعلىويرد-5

،قراءخمسةعلىالاقتصارجبيرابنعنسبققدلأنه،الاحتمالإليهتطرقدليل

مصحفعنحجرابنويقول،خمسةكانتطإليهاالمرسلالجهاتلأن

ابنوأراد،خبراالمصحفينلهذيننسمع)ولم:اليمنومصحف،البحرين

واليمنالبحرينغيرمنفاستبدلوا،المصاحفعددمراعاةوغيرهمجاهد

به،الخبروردالذيللعددموافقةذلكفصادف،العددبهمايكمل،قارئين

المسألة،أصليعرفلملمنذلكفوقع،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنأنوهو

.(2)(فطنةلهيكنولم

الرابح:الراي

قوله:مثل،الآياتبعضإلىراجعذلك)إن:بقولهالزركشيذكره

والرفع،والجربالنصب،أوجهسبعةعلىفهذا!67:الأنبياء9(ئكؤ9فى،

.1/331البرهان(1)

.38/؟9الباريفتح(2)
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احرفسبعشعلىالقرأننوولحديثبم

عاتك(تحقظ!:قولهمثل،الجزموسابعها،وغيرهالتنوين:وجهوكل

.(t)ونحوهلم52:مريم1

"فى:بماالرأيهذاورد

ابنيقول،الكريمالقرانفيأوجهسبعةعلىتقرأالتيالكلماتقلة-1

القليل،الشيءإلاأوجهسبعةعلىتقرأكلمةالقرانفييوجدالا:البرعبد

بقلةأقرقدالبرعبدابنكانهم!اذا.(2)!60:المائدة9؟وعبدألظغوت،:مثل

أنكرقدقتيبةابنن!ف،أوجهسبعةعلىتقرأالتيالكريمالقرانفيالكلمات

علىقرئحرف-تعالى-اللهكتابفييوجد)وليس:قولهفي،تماما-ذلك

بمثل:هـ!328ت9الأنباريابنعليهورد(3)(أعلمفيما-يصح-أوجهسبعة

(4)؟وجبريل،،123:الإسراء9(فما3ث،فلاتقل،!60:ةلل!ملا9(،وعبدالطعوت

9A:البقرة9

لكنهالقرآنفيموجودذلكأنفيالبرعبدوابنالأنباريابنمعوالحق*

يبلغه.لالأنهذلكإنكارفيقتيبةابنويعذر،بقلة

قوله:من!أف"فكلمة،بهاستشهدممانموذجفيللقراءاتبيانواليك

الحسن)وقرأ:هـ!547ت9حيانأبو:32!يقولالإسراء9(فما3ثفلانقل،

.1/223البرهان(1)

.223/1والبرهان،19/32الباريفتح(2)

.م9731-ـه2/1393ط/التراثدارصقر/السيدتح/34القرآنمشكلتاويل(3)

.19/32الباريفغ(4)
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ومسائله!الحتابقضايحاعرض
عمربن9وعيسىهـ!013ت9وسيبة،جعفروأبو[هـ13"ت9والأعرج

معوالتشديدبالكسرالهتهـأ180ت1وحفمونافع،هـ!551تالثقفي

وحكى،تنوينغيرمنمشددةبفتحهاعامروابنكثيرابنوقرأ،التنوين

السمالأبووقرأ،والتنوينبالرفعقراءةهـ!002قبلتالأعور9هارون

فىأ
"أفا"هـ!122ت9عليبنزيدوقرأ،تنوينغيرمنالفاءبضم"ف"

.(1)(خفيفة"أف"عباسابنوقرأ،والتنوينوالتشديدبالنصب

أحرفسبعةمنأقلأوجهعلىتقرأكلماتهناكأنيعنيالكلماتوقلة

إلىبلغتحتىأوجهالسبعةعلىزادتمعناالتي"أفداكلمةأنبلاكئرأو

.(2)هـ!171ت9منظورابنذكركما،عشرة

نأبعدحيانأبويقول،اللهجاتمنبأنهاالأوجههذهتوجيهيمكن-2

حكيتالتياللغاتمنتراءاتسبع)فهذه:السابقنصهفيالقراءاتساق

.(3)"فأ"في

هذههـأ672ت1مالكبنالدينجمالجمعوقد1:منظورابنويقول

قوله:وهو،واحدبيتفيلغاتالعشر

(4)بصتو؟فةوأتو؟في؟فيوقلأرذتإنونؤنثلثبمث

بقيةفينقولفماذا،القليلةالنحويةالوجوهبهذهالحديثفسرإذا-3

.م9831هـ-2/3541ط/الفكردار/6/27المحيطالبحر(1)

.المعارفاردأأفف1/599للسانا(2)

.6/72لمحيطاالبحر(3)

أفف!.1/995)4(اللسان
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

ذلك،غيرإلى،ودلالةوتراكيبوبنيةأصواتمنالقرانيةالقراءاتاختلاف

التفسير،هذاعنيبعدالحديثسياقأنيقتضيفهذا؟كثيراذلكوقعوقد

اللغوية.المستوياتجميعفيالاياتجلإلىتعدتالقراءاتلأن

التخصصاتإرادةمنمانعفلا،الإعرابيبالتخصصالحديثفسرتمإذا-4

يأ-)أنها:يقولونالحديثتفسيرفيرإئاللقراءوجدناولذلك،ا!لأخرى

وتفخيم،لهادغامإظهارمن،بهاالنطقوكيفيةالتلإوةطريقمن-أحرفالسبعة

.(وتشديد()1،وتليين،وتخفيف،وقصرومد،وإشباعوامالة،وترقيق

المطلقأسياءسبعةبه)المراد:فيهيقولونر؟لا:للفقهاءنجدكما*

،والمنسوخوالناسخ،والمؤولوالنصر،والخاصوالعام،والمقيد

سيذلةت9المعاليأبوحكاه،وأقسامه،والاس!شاء،والمفسروالمجمل

.الفقهاء()2(أئمةعنلهبسندهـأ494

،أسياءسبعةعلىيشتملالقرانعلممنهاالمرادبأن،أخرىاراءونجد

.(3)النحوأهلمنتوضيحوزيادة،التمموفولأصحاب،اللغةولأهل

أيامكانالتخصمررهل:نتساءلثم،بعضابعضهايشبهأقوالوكلها

توسعةوالتخصصاتالعلومهذهفيوهل!؟أحرفسبعةعلىالقرآننزول

البلاغةعلمالأحرفالسبعةجعلوراءمننتكوحكمةوأي؟الناسعل

ولذلك!؟اخرعلمأيأوالتصوفعلمأواللغةعلمأوالنحوعلمأو

.1/226البرهان(1)

.1/225البرهان(2)

بعدها.وما1/224السابق(3)
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ومسانله!الحتابقضماياعرض
حبانابنفهذا،الآراءهذهمثليرفضىمنوالمعاصرينالقدماءمنوجدنا

الحديثإنزالمعنىفيواللغةالعلملأهلقولاوثلاثونخمسة)فهذه:يقول

:أحرفسبعةعلى

وقال،غيرهاوتحتمل،محتملةوكلها،بعضابعضهايشبهأقاويلوهي

الوجوههذه:هـ!565تالسليالثهعبدبنمحمدالدينأسرفالمرسي

خصلمأدريولا،نقلتعمبنولا،مستندهاأدريولا،متداخلةممثرها

القرانفيموجودةكلهاأ!هامعذكرهبماالسبعةالأحرفهذهمنهمواحدكل

وأكثرها،الحقيفةعلىمعناهاأفهملاأسياءوفيها،للتخصصرمعنىأرىفلا

فييختلفالمف!فهما،الصحيحفيالذيحكيمبنهشاممععمرحديثيعارضه

.(1)(حروفهقراءةفياختلفاؤانما،أحكامهولاتفسيره

،متأخرةفنيةمصطلحاتمنتسيمعاتكلها)فهي:جبل/الدكتورويقول

حينعابثينكانواإخهم:لقلنا،معهموالأدببالمتقدمينالظنحسنلولا

:يقالأنمعنىفماوالا،الفنيةالمصطلحاتبهذهالشريفالحديثفسروا

والصلة،الحذفهو،القرانبهانزلالتيالسبعةبالأحرفالمرادإن

،والمجازوالحقيقةوالكناية،والتكراروالاستعارة،والتأخيروالتقديم

اللغةأهلعنالقولهذاوحكى،والغريباوالظاهر،والمفسروالمجمل

.(2)(قبولهيمكنلامماالكثيريعنيبهذاالقولإن،كذا

الخامس:الراي

والجيم،،والباءالألف:اللهجاتأمهاتالسبعةبالأحرفالمراد

.1/141)1(الإتقان

.91القراننزولديثح(2)
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احرفسبعسعلى9لقرأنضلحديحث!

.(1)العربكلامجوامعتدورعليهالأن،والعين،والسين،والراء،والدال

السبعةالأحرفبأن)فالقول،الدليلينقصهغريبلأنه،الرأيهذاورا

،العربكلامجوامعتدورعليهاالتيرسع()أبجدالهجاءحروفأمهاتهي

.(2)(بهتقبلمفهوموجهلهالمدولا،عريضةدعوىصورةفيي!دوقول

:السادسالرأي

لأن،إليهدعتعلضرورةخاذلكأن:الطحاويعنالزركشيحكاه

والكتابالناسكثرلماثم،لغتهعنيتحولأنعليهيشقكانلغةذيكل

إلىبهيقرأماوعاد،السبعةالأحرفحكمفارتفع،الضرورةتلكارتفعت

.(3)واحد(حرف

:أمرانمنهيفهمولكن،تقريريمنهممئرناريخيالرأيوهذا*

يذكلالأن:قولهفيواضحوهذا،باللهجاتالأحرفتفسير:الأول

.(لغتهعنيتحولأنعليهيشقكانلغة

-بالمرادفالقراءةالمجوزينعلىبهايردالتيالردودمنعده:الثاني

الضرورةإليهدعتزمنفينت;L5بالمرالقراءةأنأي-بعدسيذكرالذي

السبب.بزوالنسخثم

السايح:الراي

بالألفاظالمتفقةالمعانيمنأوجه)سبعة:احرفبالسبعةالمراد

.145/1)1(الاتقان

.42القراننزولحديث(2)

.1/224)3(البرهان
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ومسائلهالحتابقضالاعرض

خر،وا،و؟نظر،سرعوأ،وعجل،وتعاذ،وهلئم،قبلأ:نحو،لمختلفةا

وعلى:البرعبدابنقال،ذلكونحو-أف-فيالتيوكاللغات،ونحوه،وأمهل

لاالعربلأن،لغاتإنها:قالمنعلىوأنكروا،العلمأهلاكثرالقولهذا

عنوأسند،لغتهبغيرأحدا!ووالنصييقرئأنومحال،بعضابعضهالغةتركب

"سعوا!2.:البقرة9(فيهش!قألهمأضآءءالما،:يقرأكانأنهكعببنأبي

.(1)فيه"

أهلجمهورعندالأحاديثفيالمذكورةالأحهمرفالسبعةمعنىفهذا:قال

تالمصريالفهري9وهبوابن،عيينةبنسفيانمنهم،والحديثالفقه

مصحفوفي،وغيرهم،والطحاوي،الطبريجريربنومحمدهـ!197

هذهإنما:الزهريوقال،واحدحرفمنهاالنالصبأيديالذيعثمان

.(2)حرامولاحلالفيتختلفوليست،الواحدالأمرفيالأحرف

يلي:ماالبرعبدابننصفيونلاحظ*

،بالمرادفقراءاتأنهاعلىالسبعةالأحرفتفسيرعلىالعلمأهلأكثر-1

منهم:وعذ

أبيابن)أخرج:فقال،حجرابنرأيهأوضحوقد،عيينةبنسفيان-أ

عنعيينةابنسألت:قال،السرحأبيبنالطاهرأبيعنالمصاحففيداود

وانما،لا:قال؟السبعةالأحرفهيهل،والعراقيينالمدنيينقراءةاختلاف

Aالمحيطالبحرفيجاء(1) 0 / Iمسعودابنمصحفوفيفيه""مرواابئيمصحف)وفي

.1/122البرهان.مسعودابنأبيبجانب"فيه"مرواالزركشيونسب"فيه"مضوا

.1/220،221)2(البرهان

http://www.al-maktabeh.com



احرفسبعشعلىالقرأننرولحديث!

.(1)(أجزاك:قلتذلكأي،وأقبل،وتعال،هلم:مثل،السبعةالأحرف

السبعةالأحرفتكونأنمنافاتهعلى-قبلمن-عيينةابنبكلاماستشهدوقد

.بالمرادفقراءاتبهاالمرادأنعلىهنا-بهوشششهد،السبعالقراءاتهي

منالترغيبكتابفيوهبابن)وذكر:الزركشيذكروهبابن-ب

عمرترأمامثلتقرأأنأترى:هـ!551تأنسابن9لمالكقيل:قالجامعه

ع!يرر:اللهرسولقال،جائز:قال.(2)!لالثهذكرإلىفامضوا،الخطابابن

دايعلمون":،ومثلمتهتميشرماقرأوافا،أخرفسنعةعلىالقزآن"؟نزل

ولهمالناسكانوقد،اس!أبباختلافهمأرىلا:مالكقال"و"تعلمون

لي:فقال،عثمانمصحفعنمالكاسألت:وهبابنقال،مصاحف

ثإ،:رجلا(3)مسعودبنالثهعبدأقرأ:قال،مالكوأخبرني،ذهب

:يقولالرجلفجعل!43،44:الدخان9(الأشصطعام!الزموسشجرت

(2

(r

.91/36الباريفتح

،مسعودوابن،عليعنقراءةايضاوردتبلوحده!هالخطاببنعمرقراءةليست

،ومسروق،والسلمي،العاليةوأبي،الزبيروابن،عمروابن،كعببنوأي،عباسوابن

تفسيرالقراءةهذهفي:الفتحابووقال،بخلافوضلحة،اللهعبدبنوسالم،وطاووس

وجوهتبيينفيالمحتسبوتوجهوا(اقصدواأي(وءكهئمينورهنمأئلهصضي،العامةللقراءة

322جنيلابن.عنهاوالايضاحالقراءاتشواذ ، 321 / Y/ناصفالنجديعلىتح

i/القاهرة/واخرين rA9 --^ i rAlم1969-ـه.

للزمخشريالتأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلغوامضحقائقعنالكشافوفي

المصرية/البهيةالمطبعة/يقرىاألرجلكانالذيهوالدرداءأباان،2/362،363

._?1Yfr/\ط
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ومسائله!الحتابقضايحاعرض
:؟قالبذلكيقرأأنأترى:لمالكفقلت"الفاجر"طعام:فقال"اليتيمطعام"

.واسعا()1(ذلكأنأرى،نعم

أيضا.-رأيهعنتعبيرايكونمالكلرأيوهبابنذكرفلعل

السبعةالأحرف)بل:قولهفيواضحورأيه:الطبريجريربنمحمد-ج

باختلافواحدةوكلمة،واحدحرففيسبعلغاتهيالقرانبهاالثهنزلالتي

،وقصدي،ىالمن،وتعال،وأقبل،هلم:القائلكقول،المعانيواتفاقالألفاظ

المنطق،منبضروبالألفاظفيهتختلفمماذلكونحو،وتربي،ونحوي

رسولعنانفارويناكالذي،الألسنبهبالبياناختلفتوإنالمعانيفيهوتتفق

هلم،:قولكبمنزلةذلكأنالصحابةمنعنهذلكرويناوعمن!الثه

.(3)(صيحةالأ،و.(2)(زقيةإلاينظرونما،:وقوله،وأقبل،تعال

سبعلغاتهي:فقال،السبعةالأحرفتفسيرفيجديدابعداأعطىفالطبري

والرأىسبعلغاتبأنهاالقائلالرأيبينيوفقأنأرادوكأنه،واحدحرففي

:فيقول،المذهبهذايذهبحجرابنتجدولذلك،مترادفاتبأنهاالقائل

المراديكونبأن-والمترادفاتاللغات-القولينبينالجمعويمكن:)قلت

احمدبنمصطفىتع/8/292البرعبدلابنوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(1)

2/486البرعبدلابنوالاستذكار،ترطبةمؤسسةالبكريالكبيرعبدومحمدالعلوي

هـ/1421/طبيروتالعلميةالكتبدارمعوضعليومحمدعطامحمدسالمتح

.222/1،والبرهانم2055

المحتسبالأسودبنالرحمنوعبد،مسعودبناللهعبد"صيحة"بدل"زقية"قرأالذي(2)

2/206.

(r)1/03البيانجامع.
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أح!ورفسبطشعلىالقرأننزولحديث!

.(1)(لغاتسبعفيذلكانحصارمعالمعنىاتفاقمعالاالفاظتغايرلأحرفبا

:فقال،بهيصرحلموان-الطبريذكرهالذيالبعدهذاالسيوطيذكروقد

واحد،معنىفيالعربمنلأحياءالمختلفةاللغاتالسبعةبالأحرف)المراد

.(2)(وأقبلوتعالوهاتهلممثل

واعتبر،السادسالرأيوهو،الطحاويرأيسبققد:الطحاوي)د(

.بالمرادفالقراءةالمجوزينعلىردارأيه

:الرايهذاأعهمحابادلئ(2)

كعببنأبيقراءةوهو،علميانموذخاالبرعبدابنتصأعطىلقد

هذافيتبعهمومنالصحابةقراءاتوتوالت"فيه"مشوامنبدلا،فيه"سعوا

:بالمرادفقراءاتمنذكرهسبقماإلىيضافومما،الشأن

وهمإليهلوئوا،:يقرأأنساسمعت:قالالأعمشرواهماذلكومن-أ

يجمحون:فقال"يخمحون"هيإنما"؟يجمزون"ما:لهقيل(يخمزون

.(3)واحدويشتذونويخمزون

يقرؤونكانواالسلفأنهذا)ظاهرهـ!392ت1جنيابنويعقب

صاحبهلموافقةلكنه،بذلكالقراءةتتقدمأنغيرمن،نظيرهمكانالحرف

مطعنا،القراءةعلىهكذاكانإذبهالطاعننجدموضعوهذا،المعنىفي

إبدالساغلماعنهكانتولو!النبيعنكلهاالحروفهذهليست:فيقول!

.1/33الباريفتح(1)

.IYf/\الاتقان(2)

.1/296المحتسب(3)
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
عليه-أيضا-أنكرهولما،عنهذلكفيالتخييريثبتلمإذ،لفظمكانلفظ

بهذهالقراءةتقدماعتقادإلىيدعوبأنسالظنحسنأنإلا""يجمزون

:فيقول""يشتدونو"دايجمزونو،يجمحون"هيالتيالثلاثةالأحرف

نزل":!كل!لقوله!كل!النبيعنمسموعةحروففجميعهاسئتبأيهااقرأ

.(1)،كافشافكفهاأخرفبسنعةانقزان

قدبذلكالنقللكانبجميعهامقروءاالأحرفهذهكانتلو:قيلن!ف

إلينا.وصل

إلينا.موصلاأنسيكفيكأولا:قيل

فيواعتل،المعنىفيبينهاجمعوانما،تراءةيحكهالمأنساإن:قيلن!ف

متقدمة.قراءةرواهانجأنهلابذلكالقراءةجواز

.هذا(عنجوابهوماالظنحسنذكرمنسبققد:قيل

على:باب:القرانفضائلكتاب:الكبرىالسننفيالنسائيخرجهأبئيعنمطرلبلفظ(1)

سيد/د،البندار!سليمانالغفارعبدتح/7986رقمحديث0/5القراننزلكم

والإمامم1/1141.1991ط/بيروت/العلميةالكتباحياءدار/حسنكسروي

/\القرانفضائلكتاب:مسندهفيمنصوربنوسعيد.5/14،221:مسندهفيأحمد

اكلاللهعبدبنسعد/دتح/النبيبهيبلغديناربنعمروحديثمن33رقمحديث591

فضائلكتاب:مصنفهفيسيبةأبيهـوابن1/4141ط/الرياض/العصيميدار/حميدان

بنأبئيحديثمن3"221رقمحديث6/138ترلحرفكمعلىالقرانباب:القران

هـوالطبراني1/9041ط/الرياضالرسد/مكتبةلمالحوتيوسفكمال.تح/كعب

الشيخ:تح/جبلبنمعاذحديثمن312رقمالحديث02/051الكبيرالمعجمفي

واسحاقم9831-ـه2/4041ط/الموصل/والحكمالعلوممكتبة/السلفيحمدي

عبد.دتح/أيوبأمحديثمن1232رقمحديث5/931:مسندهفيراهويهابن

1/21ط/المنورةالمدينة/الايمانمكبة،البلوشيالغفرر 4 I-م1991هـ.
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أحرفسبعشعلىالقرأنل!ولحدلي!ثبم-

،هـأ171ت9مليكةوابن،عباسوابنهب!حملعليقراءةذلكومن-2

ت9حسينبنوعلى،هـ!281اتوالجحدري،هـ!401ت9وعكرمة

المدني،زيدوأبي،هـ!136ت1محمدبنوجعفر،عليبنوزيد،هـ!49

2ت1يزيدبنالثهوعبد،بديمةابنوعلي ( r!الذينيتبينافلم!هـ).

يأئسأفلخ!:تعالىالثهقولمعنىتفسيرفيهاالقراءةهذه:الفتحأبوقال

فخذوهبيل،لغةأفها:عباسابنعنوروينا،!31:الرعد9(آو!ماءالذلهين

.(1)(النخعمن

.بالحاء8"فحاسوا:السمالأبيقراءةذلكومن-3

هوإنما:لهقلت،غيوهأو[512Aت1يدزأبوقال:الفتحأبوقال

نأعلىيدلوهذاواحد:وجاسواحاسوا:فقالأه:الإسراء9(!فبماسوأ

.(2)(يةروابلايتخيرءلقراابعضر

بأنسالظنأحسنحيثموقفهفيتناقضجنيابنمن-لعمري-وهذا

متبعةسنةالقراءةوإنما،بالاختيارالقراءةيجعلوهنا،بالروايةيقرأوجعله

بئ.الثهرسولعن

.196:الأنبياء9(يطشلوت،(منوهم،:تصالىقولهقراءةذلكومن-4

أهلبلغةالقبرهو:الفتحأبوقال"جدث،،""حدبمسعودابنقرأ

.(3)الحجاز(

.1/357المحنسب(1)

.2/15)2(السابق

.2/66المحتسب(3)

لصنخ!قيننى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!
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ومسائله!الحتابهضالياعرض
لفذل!ءامنوأواتشهفقتاتنققونيقولئؤم!:تعالى-قولهذلكومن-5

أخرونا،،أمهلونا"كعببنوأبيمسعودابنقرأها.113:الحديدأ(أنظرونجا

(1)
رلهبونا"

:قرأأنهأنسعنالأعمشعن[6:المزملأ(قيلاوأقوم،:تعالى_قوله-6

فقال(قبلاوأقوم،"هينماإ:حمزةأبايا:لهفقيل"وأصوب!(قيلاوأقوم،

.(2)واحد"وأهيا"،"وأصوب"،،اقومإن":أنس

،بالمرادفالقراءةهيالسبعةبالأحرفالمرادأنتثبتالرواياتفهذه

.!غالثهرسولعنروىبماالرأيهذاأصحاباحتجكما

ابنوقرأاصيةابيقرأ:قال،كعببنأبيعن!ردبنسلمانحدث(1)

ألم:فقلتعنىالئبئيفاتيت،خلافهماأخررجلوقرا،خلافهاايةمسعود

مخسنكلكنم":فقال؟كذااصلةتقرأألم:مشعودابنوقال،؟كذا%لةتقرأ

حزفين،أوحزفعلى:فقفت،انقزانأقرئتاتي:أبئييا":وقال8مخمل

ثلاكللة،علىفقال،ثلائةأؤحزفينعلى:فقفت،حزفينعلى:الملكيىفقال

رحيما،غفورا:قفت،كافشافالأاه!حنليسأخرفسبعةبلغحتىهكذا

حكيما،عزيزا:قفتأؤ،حكيماعليما:قفتأؤ،حكيماسميعا:قفتأؤ

.(3)"كذلكفماتهقلتذلكأئ

.1/221)1(البرهان

.2/336المحتسب(2)

تخريجه.سبقوقد1/122:البرهان(3)
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احرفسبع!علىالقرأننرولحديثبم

،حرفعلىاقرأ:فقال"لجىالنبيإلىجبريلجاء:قال،بكرأبوحدث()ب

حتى،استزده:ميكائيلفقال،حرفينعلى:فقال،استزده:ميكائيلفقال

بايةرحمةاكللةتخلطإلا،كافشاففكل،اتراه:فقال،أحرفسبعةإلىبلغ

،وأسرع،واذهب،وأقبل،وتعال،هلمنحو،رحمةبايهعذابواية،عذاب

.(1)وعجل

:الرأيهذامناقشس

يلي:بماالرأيهدانناقشأننستطيع

المثلضرببهذاأراد)إنما:عمرأبوقالهبمامردودالرأيهذا-1

لا،مسموعهامختلف،مفهومهامتفقأنهاعليهاالقراننزلالتيللحروف

ينفيهخلافاوجهمعنىيخالفوجهولا،وضدهمعنىمنهاسيءفييكون

.(2)(وضدهالعذابخلافهيالتيكالرحمة،ويضاده

للمسلمينرخصةبهالقراءةفكانت،بالمرادفالقراءةسببزوال-2

،بالمرادفالقراءةنسختالمشقةزالتوعندما،عليهمتيسيرا،الأولين

منهمكثيرعلىيتعسركانلمارخصةذلككان)وانما:الطحاوييقول

نسخثم،الحفظوإتقانوالضبطبالكتابةعلمهملعدم،واحدبلفظالتلاوة

والباقلانيالبرعبدابنقالوكذا،والحفظالكتابةوتيسرالعذربزوال

.(3)(واخرون

.221/1:)1(البرهان

)2(السابق.

(r)1/134،135الإتقان
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ومسائله!الحتابقضاياعروض
لعقنحا،:مثل،ترادفهابكلمةكلمةبداللييتغير)ماحجرابنوذكر

:هـأ95ت9جبيربنوسعيدمسعودابنتراءة.في[ه:القارعةأ(ألمنفوف

ت9ثابتبنقاسماستبعدلمكن،حسنوجهوهذا(المنفوشكالصوف!

واكثرهموقعتإنماالقراءاتفيالرخصةلكون.(1)الدلائلفيهـ!203

.بمخارجها()2(الحروفيعرفونكانواوانما،الرسميعرفولايكتبلايومئذ

وهذه!النبيمنالمترادفاتكلسماعمبدأالعلماءبعضرفضى-3

بلكذلكالأمروليس-ذكرهسبق-كماتناقففيجنيابنأوقعتمسألة

يأ،بالتشهيتقعلمالمذكورةالإباحة)إن:فيقول،القضيةحجرابنيحسم

النبيمنالسماعذلكفيالمراعيبل،لغتهفيبمرادفهاالكلمةيغيرأحدكلإن

النبي)أقرأنيالبابحديثفيوهشامعمرمنكلقولذلكإلىويشير!كل!

يكنلمولو،بالمرادفيقرأكانأنهالصحابةمنواحدغيرعنثبتلكنر!ى

:أي(حين،عتى:قراءتهمسعودابنعلعمرأنكرثمومن،لهمسموعا

فاترئ،هذيلبلغةينزللمالقرانإن:إليه.وكتب135:يوسف9(،حئئحايز

عثمانيجمعأنقبلذلكوكان،هذيلبلغةتقرئهمولا،تريشبلغةالناس

.(3)(واحدةقراءةعلالناس

تعليق:

يلي:بماتبعهومنعليهويرد،حجرابنمنتناقضهذا

،سماعدونبالمرادفالقراءةيجوزبأنهالقائلةالفكرةعلىالطبرييرد-أ

ومعانيه.الحديثغريبسرحفي(1)

.19/4rالباريغف(2)

.19/32الباريفتح(3)
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

"بحعرر:النبيقولتأويلهفيالقائلهذاقولتدبرإذاالمتدبرأن)مع:فيقول

لغاتسبعبأفهاذلكمعنىانوادعانه"أحرفسبعةعلىانقزأن"؟نزل

بالأخبارذلكلقيلهواعتلاله،ذلكقيلهبينيجمعثم،القرانجميعفيمتفرقة

بمنزلةهو:قالأنهوالتابعينالصحابةمنعنهذلكروىعمنرويتالتي

اللهعبدقراءةبمترلةهو:قالبعضهموأن،وأقبل،وهلم،تعال:قولك

نأعلم،حججهمنذلكأسبهوما(ةمي!ألإ!انتءارقفيوهي(زقئةإلا!

نزلالذيلأن،حججهمضادةفيهمقالتهوأن،مقالتهذلكفيمفسدةحججه

وأ""تعاللههاما"زقئة"لهماما(!يعة،إما،القراءتينإحدىعندهالقرانبه

في-عندهالسبعاللغاتمنلغةكللأن،ذلكجميعلا،هلمةأو،"أقبل!

.(1)(اللغةفيهالذيالحرفأو،الكلمةغيرالقرانمنحرفأو،كلمة

المترادفاتأحدهوو!"النبيمنسمعالذيأنيثبتالنصهذاكانفإذا

لذلك.المجوزينرأييبطلهذان!ف،جميعهالا

وقاعرر:أبيبنسعدتراءةمثلالمحابةلبعضقراءاتالسيوطيذكر-ب

ليس،:عباسابنقراءةومثل(أممناختأوأخوله،هـ!55ت9

الزبيرابنوقراءة(الحجمواسمفيؤبمكمفنفضلاتنتغواأنجناخعليكم

بالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعونأمهفنكقولتكن،هـ!73ت9

.(أصابهمماعلىبالثهويستعينونالمنكرعنوينهون

يدخلونكانوا)وربما:كلامهاخرفيقولهالجزريابنعنينقلثم

.1/57البيانجامع(1)
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ومسانله!محتابقضابباعرض
"!ي!النبيعنتلقوهلمامحققونلأنهم-وبياناإيضاحا-القراءةفيالتفسير

:يقولمنوأما،معهيكتبهبعضهمكانوربما،الالتباسمنامنونفهم،قرآنا

.(1)(بذكفقد،بالمعنىالقراءةيجيزكانالصحابةبعضإن

وابنعمروبين!لوهشامعمربينالخلافوقعلماذلكجازلو-ج

كانولما!هكعببنأبيصدرفيسكوقعولما-عنهماالثهرضي-مسعود

ذلكأزال!ك!ولكنه،الشكولهذا،الخلافلهذاثئ!النبيلإزالةداعهناك

.!الثهمنوحيهوإنما،القراءاتاختلافمصدرأنبتقريره

بالمعنى،القراءةتثبتوالتيسابقاالمذكورةالرواياتفينظرناإذا-د

وغيرهم،،عباسوابن،وعلي،وأبي،مسعودوابن،عمرعنواردةنجدها

.لإنكارهسبيلولا،إجماعسبهوهذا

فيهاليسيرالنزرعلىوالاقتصار،القراءاتفيالواردةالمترادفاتقلة-4

،أصواتمن،الدلالةغيرأخرىمستوياتمثلالذيالكثيرللمشهورظلم

وتراكيب.،وبنية

الثامن:الراي

ابنذلكإلىذهب،العربلغاتمنلغاتسبعالسبعةبالأحرفالمراد

بنالقاسمعبيدوأبو.(2)"لغاتسبععلىالقران"نزل:قولهفيكظعباس

،العربلغاتمنلغاتسبعيعنى"أحرفسبعة"على:قالحيث،سلام

به،نسمعلمهذا،أوجهسبعةالواحدالحرففييكونأنمعناهوليس:قال

قريش،بلغةفبعضه،القرآنفيمتفرقةاللغاتهذه:نقولولكن:قال

.216لم1)1(الاتقان

.3؟/91الباريتح(2)
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احرفسبعسى!عالقرأنثرولحددث!

وكذلك،اليمنأهلبلغةوبعضه،هذيلبلغةوبعضه،هوازنبلغةوبعضه

ابنقولذلكيبينومما:قال،واحدةكلههذافيومعانيهااللغاتسائر

علمتم،كمافاترؤوا،متقاربينووجدتهم،القرأةسمعتقدإني:مسعود

أحمد:العباسأبيمذهبوهو،(1)وأقبلوتعالهلم:احدكمكقولهوإنما

عنه،هـ!37.أتالأزهريحكىحيثهـ!323ت9)ثعلب(يحمىبن

قوله:عنسئلانهالعباسأبيعنهـ!Y"91أتالمنذري)وأخبرني:فقال

فابو:الأزهريأي-قلت،لغاتإلاهيما:فقال(أحرفسبعةعليالقراننزل"

عبيدأبوإليهذهبماارتضىقد،عصرهواحدوهو،النحويالعباس

:فقال،العباسوابوعبيدأبوإليهذهبماالأزهريوارتضى.واستصويه()2(

ذهبما"أحرفسبعةعلىالقراننزل":قولهتفسيرفيإليهأذهب)فالذي

وهذه:قلت..يحيىبنأحمدالعباسأبوذلكعلىواتبعه،عبيدأبوإليه

مصاحففيكتبالذيمنخارجةغيراللغاتمعناهاالتيالسبعةالأحرف

.(r)المتبعونوالخلفالمرضيونالسلفعليهااجتمعالتيالمسلمين

حاتمأبيعنهـ!132أتدريدابن)وحكاه:الزركشيوقال

فيالأزهريوقال!الباقلاني9بكرأبوالقاضيعنبعضهموحكاهالسجستاني

المصاحف:بكتبأمرهمحينعثمانبقولواحتج،المختارإنه:التهذيب

وقال،بلسانهمأنزلماأكثرفإنه،قريشبلغةفاكتبوهوزيدأنتماختلفتموما

التيالسبعاللغاتالمرادإنأي،الصحيحإنه:الإيمانشعبفيالبيهقي

والترجمة.للتأليفالمصريةالدار/درويشاللهعبد/دتح!أحرف1"/5اللغةتهذيب(1)

السابق.(2)

.!!حرف13/5،14)3(السابق
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ومسائله!الحتابقخهماياعرض
ثم.ء.هـأ011ت9سرينابنقالوكذلك...القرانفيسائعةهي

.(1)(السبعتعيينفيبهذاالقائلوناختلف

:لملرأيعلىهذااعتراضات

هي:باعتراضاتالرأيهذاعلىاعترضوقد

:الأولالاعتراض

.(2)(سبعةمنممثرالعربلغاتبأن)وتعقب:قولهفيحجرابنذكر

البعفررالعربألسنمنالقرآنبهنزلالذيأنوثبت)صح:الطبريوقال

يصجزمماسبعةمنممثرولغاتهاألسنتهاأنمعلوماكانإذ،الجمعدونمنها

سائرعنيقالماذا)ثم:فيقول،جبل/الدكتورويعلق.(3)(إحصائهعن

قالكما،إحصائهعنيعجزمماسبعةمنممثرهيوالتي،العربيةاللهجات

القرانفيوقراءاتألفاظمنهاجاءتقد،فصيحةغيرإنها:أيقال،الطبري

.(4)(الإسلاميمقتهعصبيبرأيفتأتيغيرهامنعربيةأقلإفها:يقالأم؟الكريم

الثانى:الاعتراض

:الأحرفمعنىيكونأنالعلمأهلكر)أنكر:قولهفيالبرعبدابنذكره

.()واحدةولغتهماوعمرهشاماختلافمنتقدملما؟اللغات

كانلوالأنه:فيقول!،البرعبدابنعنوضوحاالأمرالزركشيويزيد

.218،217/1)1(البرهان

.19/1rالباري)2(فتح

.1/51البيانجامع(3)

.51،17القراننزولحديث(4)

.19/33الباريفتح(5)

رلأكتئنفئ!!افهتضي!عهشتبنلمق!أ8
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احرفسبعسعلىالضرأننرولحددث!

التيلغتهمنذلكلأن،ا!لأمرأولبعففيعلىبعفمهمالقومينكرلمكذلك

قرسي،وكلاهما،حكيمبنوهشامالخطاببنعمرفإنوأيضا،عليهاطبع

علىهذافدل.(1)(لغتهعمرعليهينكرأنومحالعقراءتهمااختلفتوقد

.!2)(اللغاتغيرالسبعةبالأحرفالمواد)أن

الثا!ث:الاعتراض

الذكتوريقول)ترادفي(الاختلافأنتثبتوالتي،الصحيحةالروايات

كقولك:":حديثدلالةأنهيالطبريرأيفيفالمسألة)وباختعحار:جبل

مقكلمةتراءةأما،نفسهالموضعفيكلمةبدلكلمةقراءةهي،وتعالهلم

اية،فيهذهتكونبحيثآخرموضعفيأخرىلغةمنبمعناهاكلمةبدللغة

هلم:)كقولك:بحديثلهيحتجولاخلافايثيرفلا،أخرىايةفيوتلك

(وتعالهلم:)كقولك:حديثوصحةالخلافوقوعثبتوحيث(وتعال

.(3)(باطلقولالكريمالقرانفيمفرقةقراءاتالسبعةالأحرفبأنفالقول

الرابع:الإعتراض

دونبعينهاوالتخصيملقبائل،التيسيرروحينافيمعينةبلهجةالإلزام

أهلفيطبيعةاللهجيةالقراءات)ان:جبل/الدكتوريقول،تحكممخصصر

الأمر،أولفيولومعينةبلهجةالناسبإلزاملهاالإسلامومضادة،لهجةكل

يرفعجاءالذيالدينوطبيعةيتفقلاسيءيثالصولنزولبعدبسبعحتىأو

ما!،5811:لبقرةا9(ثصئرام!بيرلدولاا!ضر!ماللهيريد!لحرجا

.219/1)1(البرهان

.41القراننزولوحديث1/517الاتقان(2)

.17القرآننزولحديث(3)
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ومسانله!الحتابقضاياعرض
ومااختبمبهئمهو!،[6:المائدةأ(حرجمنعلنحمليخعلالئهيريد

يثيرمعينةبلهجةالإلزامهذاإنثم[78:الحج1(ححمنآلذيمغنىعكضجعل

تخصيمإنبل..العصبيةمعنىوهو،الإسلامروحمعيتفقلامعنى

فيهالأخرىالقبائلسائردونبلغتهاترلالقرانأنلتزعمبعينهاقبائل

..[91ه:الشعراء9(ضبايزيلسانعرن،:تعالىلقوله،هخصمىبدونتخصيص

القرانفيمتفرقةسبعلغاتمنألفاظوجودأي،الصورةهذهن!فواخيرا

سبعةعلىالقرانترولمنالمقصودوالتيسيرالتخفيفيحققلا،الكريم

،أضعافلغتهمنالواردةالألفاظبقليلقارئكلسيحملإذ...أحرف

.(1)(الأخرىالقبائلبلغاتالواردةلألفاظامنأضعافها

الخامس:الاعتراض

القبائلعلىيتفقواالمفهم،السبعاللغاتتعيينحولالعلماءاختلاف

كللأن،يتفقواأنلهمكانوما،بلغاتهاالقراننزلالترالمقصودةالسبع

.(يسلمهلامنيوجدأنبدلاتحكمعلىسيقومذلكفيقول

رإلانختارعندما:تعالىالثهلإذن-سنناقشهاوغيرهاالاعتراضاتهذه

إليه.ونميل

إليه:وأميلارجحهالذيالراي:رابغا

،المختارالرأيأنير!الحديثفسرتالتيوالاراءالأقوالفيالناظرإن

السبعةبالأحرفالمرادأنإلىيذهبالذيالرأيهو،بالقبولوالأحرى

.18،؟7،؟5،؟4القراننزولحديث(؟)

.15)2(السابق
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أحرفشعشعلىالقرأن!ولحديثبم-

.العددحقيقةإرأدةعدممع-العربلغاتمنلغاتسبع

يلي:لماوذلك،

والحديثالقديمفيبذلكالقائلةالآراء-كثرة1

القديم:هم!:أولا

:فقال،القراءاتبينالخلافوجوههـ!276ت1(1)قتيبةابنذكر-1

أوجه:سبعةفوجدتهاالقراءاتفيالخيلافتدبرت!جوه)وقد

عنيزيلهالابمابنائهاحركةفيأو،الكلمةإعرابفيالاخثلاف:أولها

تعالى:-قولهنحوcمعناهايغيرولا،الكتابفيصورتها

.(2)(كماطهر،و!78:هود1(لكئمأطهرهنبصاقهثرلاء،

.(3)(الكفوزلاإيجازىوهل،711:سبأ9(اتكفورإلأوهلنجزى،

.(4)(لبخلبا،و!42:لحديدا،37:لنساءا9(لبخلبآلناسولإعرونا،

11

(Y

(r

(4

والجامع،1/412،512،235والبرهان،بعدهاوما36القرآنمثهمكلتأويلينظر

،م9891ـه9041/؟ط/العربيالغددار/1/92،93القرطبي-القرآنلأحكام

.1/23لإتقانوا1/62لنشروا

الثقفي،وعيسى،مروانبنومحمدبخلافوالحسن،جبيربنسعيدقراءةبالنصب

.1/532المحتسب.إسحاقأبيوابن

وأبي،عامروابن،عمرووأبيكثيروابننافعقراءةق.ئبه"الكفور"ورفعللمفعولبالبناء

.2/385الإتحاف.والحسنواليزيديمحيصنوابنجعفروأبي،بكر

بخلفمحيصنابنوكذا،والأعمشوخلف،والكسائيحمزةتراءةوالخاءالباءبفتح

الباءبضم"بالبخل"الجمهور)وقرأ:حيانأبوويقول،o11/1الإثحاف.الحديدفي

الزبيروابنبفتحهماوالكسائيوحمزة،بضمهماوالحسنعمربنوعيسى،الخاءوسكون

مثقلة-""البخل:الفراءقال،لغاتكلهاوهى،الخاءوسكونالباءبفتحوجماعةوقتادة
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ومسائله!الحتابقضايحاعرض
.(1)(ميسرة(و،ميسرةإكفنظر"!

الثانى:والوجه

ولامعناهايغيربمابنائهاوحركاتالكلمةإعرابفيالاختلافيكونأن

تعالى:-قولهنحو،الكتابفيصورتهاعنيزيلها

.(2)(أسفارنابينباعدربنا،و!91:سبأ9!أشفارنابتنبخعذربحا،

.(3)(تلقونه،و!1ه:النور9(!تن!لأبتلقؤن!و،لمذ

.(4)!لامهبعد،و!14!أيوسف(أفهيمرلغدوأ،

فتصير...أيضا-ويخففون،الحجازلأهل"البخل"و،،لتميمخفيفة"و"البخللأسد=

،3/642المحيطالبحر8البخل".يقولونوائلبنوبعفبكر،واحدةتميمولغةلغتهم

YLV.

محيصنابنوافقه،السينبضمفنافع"ميسرة،في)واختلف:الدمياطيالبنايقول(1)

أهللغةلأفها،جداقليلوبالضم،كثيربالفتحمفعلةلأن،الأسهروهو،بالفتحوالباقون

:حيانابووقال،(والمأدبة،والمسربة،المقبرة:نحومنهجاءوقد،الحجاز

بفتحالجمهوروترا،العينبفتحمفعلةوالكثير...قليلوهو،الحجازأهللغة)والضم

/2المحيطوالبحر،1/584الإتحاف.نجد(أهللغةوهي،الكثبرةاللغةعلىالسين

345.

بنومحمد،يعمروابنعباسابنتراءة8باعد")الرجاء(الأمروفعل"رب"لفظبرفع(2)

والكلبي.ليلىأبيوابنويعقوبوسلامصالحوابي-بخلاف-والحسنرجاءوابيعلى

.2/189والمحتسب

وعثمانيعمروابن)عباسوابنعائشةتراءةمخففةالقافوضماللاموكسرالتاءبفتح(3)

السميقع،ابنألقيتمنتلقونهإذوقرأ،إليهوتخفونفيهفتسرعون:أي،الثقفي

.2/154المحتسب

وأبي-والضحاكعنهمابخلافومجاهدعكرمةبخلاتعمروابنعباسابنقراءةهي(4)

http://www.al-maktabeh.com



احرفسبعسعلىأ!رأنشلحديحث!

الثالث:والوجه

ولامعناهايغيرمما،اعرابهادونالكلمةحروففيالاختلافيكونأن

صورتها:يزيل

،[yoA:لبقرةا9(ننشزها!يفساظ!أ!ملقط(و،:قولهنحو

.(؟)(ننشرها!و

.(2)(فزغ،و!22:سبأ9(قثوبهزعنإذافرخص!:قولهونحو

الرابع:والوجه

معناهايغيرولا،الكتابفيصورتهايغيربماالكلمةفيالاختلافيكونأن

فوله:نحو

.!92،53:يس9صيحةكا،و.(3)(زقتةإلاكانتإن،

امة"بعد"وقرأه،عليبنوزيدعمروبنوربيعةالضبعيعزرةبنوشبيلوقتادةرجاء-

نسي،:اي:أمهاأمهالرجلامه،النسيان()الأمهالفتحابوقال،العقيليالأسهب

أمهمعنىفيوالنسيان1/443المحتسب،بالنجاةعليهأنعمأنبعدأي،النعمة:لأمةوا

البيليالرفاعيالموافي/دالعربيةالقبائلللهجاتالدلاليالمعجم.عيلانوقيستميملغة

.م1992-ـه1/1412ط/التركي025

عاصم.عنوأبانحيوةوأبيوالحسنعباسوابنعمرووأبيكثيروابننافعقراءةبالراء(1)

.2/932المحيطالبحر

وقتادة-بخلاف-الحسنقراءة(للمعلوم)بالبناءتراءةالمعجمةوالغينالمهملةبالراء(2)

بخلافوقتادةالحسنمضمومةوالفاء،وبالغينخفيفةبالراء8"فرغوقرأ،المتوكلوأبي

المحت!سب(وبالغينمشددةوبالراء،الفاءبضم"فرغ"الحسنعنروىوقد،عنهما

2/192 ، m.

.25صينظر(3)
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ومسائلهالحتابقضاياعرض

.!ه:القارعة9(تعقن!ا!و.(1)(المنفوشكالصوف!

الخامس:والوجه

قوله:نحوومعناهاصورتهايزيلبماالكلمةفيالاختلافيكونأن

.!91:الواقعة9منضولهر(وطلع،موضعفي.(2)(منضودوطلع،*

:السادسوالوجه

قوله:نحو،والتأخيربالتقديمالاختلافيكونأن

!91:ق1(يالحقآلمؤتسكرةوجا!ت،*

.(3)(بالمؤتالحقسكرةوجاءت،:آخرموضعوفي

السابع:والوجه

تعالى:-قولهنحو،والنقصانبالزيادةالاختلافيكونأن

.135:يس9(أيذيهتمصقتهوما،.(4)(ايديهمعملتوما،

لهوافهو،همات!62:دقمان9(الحميدلغقاهوألئهإن!:قولهونحو

(1)

(2)

(3)

(U

.19/42الباريفتحجبيربنوسعيدمسعودابنقراءةفي

ما:قال؟المصحففيتغيرهافلا:لهفقيل،المنبرعلىطالبأبيبنعليقراءةبالعين

.بنشرهعني151خالويهلابن-القرانسواذفيمختصريغيرلااي،يهاجانللقرانينبغي

.القاهرة/المتنبيمكتبةبراجشتراسر/.ج

،2/283المحتسب.وطلحةجبيربنسعيدبهاوترانفسهخروجعند!نهبكرأبيقراءة

.91/43الباريفتح.العابدينوزين

وحججها.وعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشف.والكسائيوحمزةبكرأبيتراءة

4طبيروت/الرسالةمؤسسة/رمضانالدينمحى.د.تح/1/11القيسيمكي

.م1987-ـه1407
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احرفسبعسعلىالقرأننزولحديث!

.164:الحج9(1)(الفىائحجد

.(2)(أنثىنعجةؤيسعونتسعلهأخيهذاإن،:بعفالسلفوقرأ

.(3)!عليهااظهركمفكيفنفسيمناخفيهاأكاداتتةالشاعةوان،

اختلافإلىيرجعالأعمفيالقراءاتاختلافأنتثبتالأوجههذه

قتيبة،ابنبهصرحماوهذا،ترادفيغيرأوترادفياالخلافكانسواء،لهجاث

الثه-كلام"الحروف!هذه)وكل:قال،السابقةالسبعةالوجوهذكرأنفبعد

كلفييعارضهكانأنهوذلك!ارسولهعلىالامينالزوحبهنزل-تعالى

ذلكمنإليهالثهفيحدث،القرانمنعندهاجتمعبمارمضانسهورمنسهر

أمرهأنتيسيرهمنفكان،يشاءماعبادهعلىويشر،يشاءماوينسخ،يشاءما

عادتهم:عليهجرتومابلغتهمقومكليقرئبأن

هكذالأنه!35:يوسف9(صئئجز،يريد(حينعتى،:يقرأفالهذلي*

وششعملها.بهايلفظ

أعهدالم،وجوهـ(وتسود،و(وتعلمتعلمون،:يقرأوالأسدي8

.(إليكم

يهمز.والتميي*

لآية.اإلمط"...دان"بلفظ(1)

لهكانأخيهذاان،:مسعودابنقراءةوفي:النحاس)قال8/5581الجامعفيجاء(2)

.(انثىنعجةوتسعونتسع

بعضوفي(نفسيمنأخفيهامماد،أبيمصحف)في:6/233البحرفيجاء(3)

-الزيادةهذهورويت...(عليهاأظهركمفكيفنفسيمنأخفيهامماد،المصاحف

نفسيمنأخفيهاهماد،:اللهعبدمجحفوفي،خالويهابنذلكذكر،أبي-عنأيضا

.(لكمأظهرهاوكيف،:القراءاتبعضوفي(مخلوقيعلمهافكيف
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ومساذله!طحتابقضايماض!ع
يهمز.لاوالقرسي*

معالضمب!سمام(غيفالماء،و(لهتملهاذاقط،:يقرأوالآخر*

الكسر.

الضم.معالكسرب!شمام(إليناردثبضاعتناهذ،و!ة

كلبهيطوعلاماوهذا.الإدغاممعالضمب!سمام!ليخمنالامالك،و!ة

عليهجرىومالغتهعنيزولأنأمرهؤلاءمنفريقكلأنولو،لسان

ولم،فيهالمحنةوعظمت،عليهذلكلاستد،وكهلاوناسئاطفلااعتياده

الثهفأرادللعادةوتطع،للسانوتذليل،طويلةللنفسرياضةبعدإلايمكنه

،الحركاتفيومتصرفا،اللغاتفيمتسعالهميجعلأنولطفهبرحمته

.(1)(الدينفيعليهمكتيسيره

نوعين:إلىالسابقةالوجوهفيالاختلافاتقتيبةابنقسمثم*

تغاير.اختلاف-1

.تضاداختلاف-2

منسيءفياللهبحمدواجدهولست،يجوزلاالتضادفاخئلاف-1

.والمنسوخالناسخمنوالنهيالأمرفيإلاالقران

مثل:وذلك،جائزالتغايرواختلاف-2

4:يوسف](يمرلغدأمةوأ!:قوله-أ o].يأ،أمه!وبعد،حينبعدأي

أمرذكرلأن؟صحيحان-اختلفاوإن-جميعا-والمعنيان،نسيانبعد

.ri،23'/\الحشر،ويظر39،40القرانمشكلتأويل(1)
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احصفطسبعشعلىالهمراننزولحديثبم-

بالمعنيين-!ررنبيهلسانعلىاللهفأنزل،نسيانوبعد،حينبعد،"يوسف

عرضين.-فيجميعا

وتقولونه،تقبلونهأي11ه:النورأ(بأل!نتكرتلفؤن!و!لمد:وكقوله-ب

؟صحيحان-اختلفاوان-جميعا-والمعنيان،الكذبوهو،الولقمن""تلقونه

في-جميعا-بالمعنييننبيهعلالثهفانزل،كذلكوهو،وقالوهقبلوهلأنهم

عرضين.

الدعاءطريقعلى119:سبأ](أشفارنائتنئعدرلبا،:وكقوله-ج

واق-والمعنيان،الخبرجهةعلى(ألهنمفارنابينباعدرئنا،و،والمسألة

:فقالوا،البلادفييفرقهمأنالثهسألواسبأأهللأن،صحيحان-اختلفا

بينوباعدسبأأبدىالبلادفيالثهفرقهمفلما(أشفارنابتنلخذرلبا!

الله-فحكى،سألناماوأجابنا.إلى(أسفارنابينباعدربنا،:قالوا،أسفارهم

عرضين.فيالمعنيين-عنهمسبحانه

(وألأزضلشئؤت1ربالأهؤلاءأترلمالختلقذ!:قولهوكذلك-4

نإ:لموسىقالفرعونلأنلاء(هؤأنزلماعلمتلقد!و!201:الإسراء9

سحر،هيماعلمتلقد:مرةموسىفقال،سحربهاأتيتالتيآياتك

هيوما،سحرهيما-أيضا-أنت-علمتلقد:مرةوقال،بصائرولكنها

جميعا.المعنيينالثهفأنزل،بصائرإلا

وأعتدت!،الطعاموهو113:يوسف9(متك!لمنوآعتدت!:وقوله-5

معنىعلىالقراءةهذهفدلت،الزماورد:ويقال،الأترجوهو(متكالهن

-جميعا.المعنيينالثهوأترل،الطعامذلك
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ومسائلهالحتابقضالياعرض

:الإنشارلأن(ننشرها!و،!592:البقرة9(ننشزها!وكذلك-6

بينهما.فرقفلاحركةوالحياة،للنقلالتحريكهو:والإنشاز،الإحياء

"فزع"لأن(فزغ!و!23:سبأ1(قلوبهمعنفرع،:7-وكذلك

.الفزععنهافرغ"نمرغ"و،الفزععنهاخفف

هذهمثلىفعلى،نقصانأوزيادةأو،تأخيرأوتقديممنالقرانفيماوكل

.(1)إالسبيل

قتيبة:ابنعلىاع!راضاتوهناك*

،واحدةبلغةبل،باللغاتالأحرفبتفسيريقللمقتيبةابنأن:الأول

القولهذاوغيرهقتيبةابن)انكر:قولهفيالزركشيالاعتراضهذاأثاروقد

زسولمنومماأزسائا،:تعالىلقوله،تريشبلغةإلاالقرانينزللم:وقالوا

.!4:؟إبراهيم(2)(لهؤمهءبحطسانإلا

:الاعتراضهذاعلىوالرد!ة

يلي:بماهذاعلىورد

السابق.نصهقيوالعمليالنظريقتيبةابن-كلام1

هذاتأويلفيغلط)وقد:بقولهعلقثمللحديثقتيبةابنذكروأيضا-2

،وحراموحلال،ووعيدوعدالأحرفالسبعة:فقالوا،قومالحديث

وقال،الكلمةفيلغاتسبعهي:آخرونوقال،واحتجاجوأمثال،ومواعظ

.42،41،45القران)1(تأويلمشكل

.1/281البرهان(2)
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احرفسبعشعلى!عرأننزولحديث!

بعد،كائنهوماوخبر،قبلكانماوخبر،ونهيوأمر،وحرامحلال:قوم

تأويلوإنما...بتأويلالحديثلهذاالمذاهبهذهمنبشيءوليسوأمثال

متفرقةاللغاتمنأوجهسبعة"علىأخرفسنعةعلىانقزاننزل":!قوله

.(1)"سئتنمكيففاقزأوا":ر!"رسولقولذلكعلىيدلك،القرانفي

نأعلىبناءقتيبةابنوجوهاستبعدفلقد،ثابتبنقاسمأثاره:الثاني

يعرفولايكتبلا-يومئذ-واكثرهموقعتإنماالقراءاتفيالرخصة

منوجدماوأما:قال،بمخارجهاالحروفيعرفونكانوالهانما،الرسم

ننشزها،"و،ننشرها":مثل،الصورةالمتفقة،المخرجالمتباينةالحروت

.(2)(الخطفيصورتهاتشابهواتفق،معانيهاتقاربذلكفيالسببن!ف

يبدوقتيبةابنذكرهاالتيالسبعةالقراءاتبعفوجوهفيفالاختلاف*

قاسم-نظروجهة-منيمبهنولا،نقطهاأي،الحروفإعجامفياختلافأنه

لاوالذين،القرآننزولعاصرواالذينالصحابةبينالاختلافيقعأن

.الأمورهذهمثلفييحدثأنيمكنلا،بمخارجهاالاالحروفيعرفون

)ولا:بقولهالشبهةهذهعلىحجرابنورد:الاعتراضهذاعلىالرد*

الانحصاريكونأنلاحتمال؟قتيبةابنإليهذهبماتوهينذلكمنيلزم

منذلكوفي،بالاستقراءعليهاطلعوانما،اتفاقاوقعذلكفيالمذكور

.(3"(يخفىلاماالبالغةالحكمة

لصثلأكتئنين%!افهتضب!مهشتبنلمق!8

.33،34القرانمشكللل!أت(1)

.19/34الباريفتح(2)

1/124الوسوسةباب،والليلةاليومعمل:كتابفيكعببنأبئيعنالنسائيأخرجه(3)

هـ.2/6041ط/بيروت/الرسالةمؤسسة/حمادةفازوق/دتح/067رقمحديث
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ومسائله!الحتابقضاماعرض
القراءةاختلافمنكانما)فأما:قالحيث،الطبريفيهتحدث:الثالث

إلىحرفونقل،وتحريكهحرفوتسكين،ونصبهوجرهحرفرفعفي

انقزأنأقرأأنأمرت":وو!ك!النبيقولمعنىفمن،الصورةاتفاقمع،اخر

ماالقرانحروفمنحرفلاأنهمعلوملأنه؟بمعزل!أحرفسبعةعلى

في-بهالمماريكفربهالمراءيوجب-المعنىبهذاقراءتهفيالقرأةاختلفت

فيهبالمراء-والسلامالصلاةعليه-أوجبوقد،الأمةعلماءمنأحدقول

بذلكمنهوتظاهرتإليهالمتنازعونفيهتنازعالذيالوجهمنالكفر

.(؟)(الرواية

مناقشةالطبري)ويورد:فيقول،الطبريكلامجبلالدكتور/ويبين

قالكالذيوالحروفالحركاتمختلفةقراثيةهي"أوجهالأحرفبأنللقول

ينكرمنبتكفيرالأمةعلماءمنأحديقللمبأنهمجموعتهفيومنقتيبةابنبه

مارىمنبكفرحكم!ك!بررالنبيأنمعقتيبةابنبهاقالالتيالأوجههذهمنإلا

الحروفأنعلىذلكفدل،القرانبهاترلالتيالحروفمنحرففي

تبعومنقتيبةابنبهاقالالتيالأوجهغيرسيءهيالحديثفيالمقصودة

.(2)(خطه

السبعةالأحرفتفسيرفيالطبريكلامعلىاعتمدقدالدكتوركانوإذا

تماما،التفسيرهذاليستبعدالكلامنفسعلىاعتمدفإنه،اللهجيةالأوجهبغير

نأينبغياللهجيةبالقراءاتالسبعةالأحرفتفسيرفإنذلك)وعلى:فيقول

.1/23البيانجامع(1)

.13القراننزولحديث(2)
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احرفسبعشى!عالقرأن!ولحديث!

*(1)(يؤيدانهلاوالمنطقالشواهدلأن؟يستبعد

:الاعتراضهذاعلىالرد

سبعبهالمرادأنالصحةإلىالأقوالأقرب:)قيل:حبانابنقال-أ

ولقد،:لقوله،الناسعلىتسهيلهلغاتسبععلىإنزالهفيوالسر،لغات

لاواحدحرفعلىأنزله-تعالى-كانفلو،!17:القمر9(للذكرانانقؤي!مرنا

الأحاديثبظواهر)الأشبه:بعفالمتأخرينوقال...المقصود()2(نعكس

بلغتهم،العزبمنقومكليقرأأنوهو،اللغاتالأحرفبهذهالمرادأن

والتفخيم،،والإمالة،والإدغام،الإظهارمن،عادتهمعليهجرتوما

سبعةإلىاللغاتوجوهمنذلكوغير،والمد،والتليين،والهمز،والإسمام

-لهالكما،فيالوجهالطرفهوالحرففإن،الواحدةالكلمةفيمنهاأوجه

.(3)(حدوانجهوعل:يأم11:لحجاأ(حرفيفىاللهيعبدمنلئاسدرمقا،:تعالى

اللهمنتوسعةالسبعةالأحرفعلىالإنزالوكان:الزركشيويقول

نشؤواعادةعلىوالعدوللغتهتركمنهمنريقكلكلفلوإذ؟الأمةعلورحمة

.(4)(عليهملشق،وغيره،والمد،والتليين،والهمز،الإمالةمن،عليه!ا

الألفاظينطقأنالترخيمللقار!)فإن:يقول،نفسهجبلوالدكتور/

ومن،ترقيقأوتفخيمومن،عدمهأوهمزمنلهجتهفيتعودماحسبعلى

،50)1(السابق

(Y)1/226البرهان.

(r)1/227البرهان.

السابق.(4)

لصنخ!كتئننى%8!ملنبتشهم!بضتهفإ!ئت!
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ومسانله9لحتابقضاياعرض

عليهاتجريالتيبالصورة،إعرابهاأوالكلمةبنيةضبطومن،نصبأوإمالة

.(1)(الاختلافاتمنذلكغيرإلى،قبيلته

والقراءات-القرانفيالمراءعنالنهييكونأنالمانعما:نتساءلثم

!!المترادفةالألفاظعلى-ط!قف-منصباوليس،الوجوهلجميعساملا-مثله

فيمذاهب)وللعرب:قولهفيواضحرأيههـأ370ت9الأزهري-2

يخففمنومنهم،،النبر"ويسمونه،الهمزيحققمنفمنهم،الهمزة

لغاتوهي،الهمزيحولومن،الهمزيحذفمنومنهم،ويلينهزم!هلا

.(2)(العرببلغاتنزلوالقرآن،معروفة

ذكرهاقولاوثلاثينخمسةمنأقوالخمسةذكر!ه671ت9القرطبي-3

نأيجد،الخمسةالأقوالفيوالناظر،البستيحبانبنمحمدحاتمأبو

القرطبي:يقول،باللغاتالأحرفتفسيرعنيفصحانوالثالثالثانيالقول

كلها:العربلغاتعلىالقرانفيلغاتسبعهي:قومقال:الثاني)القول

جوامعأوتيقدوكان،منهاشيئايجهللم!صالثهرسوللأن،ونزارهايمنها

قاله،مضرفيتكونإنصاالسبعاللغاتهذهان:الثالثوالقول.....الكلم

.(3)(000مضربلغةالقراننزل:عثمانبقولواحتجوا،قوم

المختلفةالأوجههذه!عالنبي)سمى:قالهـ!742ت9الصفاقسي-4

.46القراننزولحديث(1)

القواري/حمدبنعوض/د،درويشمصطفىعيد/دتح1/921القراءاتمعاني(2)

.م1991-ـه1412/؟ط/المعارفدار

.1/90692)3(الجامع
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أحرفسبعشعلىا!رأننزولحديثبم-

...وجهمنهاسيءكلأنمعنىعلىأحرفااللغاتمنوالمتغايرة،للقراءأتمن

هذهعلوالتيسيرالتخفيفأحرفسبعةعلىإتيانهحكمةن!فالنظروأما

بهكالمصرحوهو،سريعتهمفيعليهمخففكما،بكتابهمالتكلمفيالأمة

نإ":وكقوله،ومعونتهمعافاتهاللهأشلال":كقوله،الصحيحةلأحاديثفيني

علىهؤنأنإليهفردذت،واحدحزفعلىانقزأناقرأأنإلمنأزسلربي

كافة،للخلقأرسل!لأنه؟أحرفسبعةبلغحتىيردديزلولم8أمتي

مثلنا،قيلناكانومن،فينامشاهدهوكما،التخالفغايةمختلفةوألسسمهم

(انانقؤتيشرمنماوأفاقر":تعالى-الئهقال،القرانبقراءةمخاطبوكلهم

ذإ؟وتعسرعليهمذلكلشقواحدةبلغةالنطقكلهمكلفوافلو.012:المزملا

وجهد،سديدبتعبإلاالكعلاممنوألفوهاعتادواماتركعلىلهمقدرةلا

،اللسانوتذليل،الطوينةالرياضةمعولوبعضهميستطيعهلاوربما،جهيد

حكمةوفيه،لغاتعلىيكونأنالدينيسرفاقتضى،والمرأةكالشيخ

الألهنمىآجضمعتلبنقل،:الخلقجميعبالقرانتحدى!عأنهوهي،أخرى

فلو[AA:الإسراء9الآية(بمثلهئأترنلااثقزءانفذابمثليختوأأنعكوالجن

بمثله،لأتينابلغتناأتىلو،بلغتهميأتلمالذينلقاللغةدونبلغةأتى

.(1)كبيراعلواذلكعن-تعالمما-قولهإلىالكذبوتطرق

غير0يذكرولمباللغاتالقولعلاقتصرهـ!781ت9آباديالفيررز-5

وتذكارالمبتدكأالقارئسراجعلىهامش41،51،16السبعالقراءاتفيالنفعغيث(1)

هـ-3/1373ط/الحلبيالبابيمصطفىمطبعة/القاصحلأبنالمنتهيالمقرئ

.م؟954
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ومسائلهالحتابقضاياعرض

وليس،العربلغاتمنلغاتسبع:أحرفم!بعةعلىالقران)ونزل:فقال

عشرةأوسبعةعلىجاءدان"،أوجهسبعةالواحدالحرففييكونأنمعناه

.(1)(القرآنفيمتفرقةالسبعاللغاتهذه:المعنىولكن،ممثرأو

للحديثتفسيراتعدةساقأنبعد:ها085بعدت9النيسابوري-6

...العربمنقبائلسبعإنها:بعضهموقال...المعنىمتفقةلغاتسبعمنها

القراءاتوجوهذكر،العربلغاتمنكانتلغةايمنلغاتسبع:وقيل

لغاتاختلفتبهاالتيالوجوه)فهذه:قالثم،قتيبةابنوجوهنحوعلى

.(2)(فيهمتفرتاالقرانباختلافهاالثهأنزلقد،العرب

وهاك،الرأيبهذاتقولاراءثمانيةذكر:ها191ت1السيوطي-7

لها:الشيوطيترتيبحسبالاراء

.لغاتسبعالمرادإن:العاسرالقول-أ

.العربلسائرواثم!انهوازنمنخمسمنها،لغاتسبع:العشرون-ب

حرفكل،العربلجميعمتفرقةلغاتسبع:والعشرونالحادي-ج

.مشهورةلقبيلةمنها

بكر،بنسعد:هوازنلعجزأربع،لغاتسبع:والعشرونالثاني-د

لقريش.وثلاث،معاويةبنونصر،بكربنوجشم

ولغة،لليمنولغة،لقريشلغة،لغاتسبع:والعشرونالثالثهـ-

.طيءولغة،لتميمولغة،لقضاعةولغة،لهوازنولغة،لجرهم

.م9771-ـه1397/العربيالكتابدار!حرف3/2719المحيطالقاموس(1)

.1/22البيانجامععلىهامش.الفرقانورغائبالقرانغراثب(2)
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أحصفسبعسعلىا!رأندزولحديث!

،لؤيبنوكعب،عمروبنكعب:الكعبينلغة:والعشرونالرابع-و

.لغاتسبعولهما

واحد،معنىفيالعربلأحياءالمختلفةاللغات:والعشرونالخامس-ز

."أقبل"و،هات!و"لحعال"و،هلم"مثل

ومد،،وتفخيمعوكسر،وفتح،وامالة،همزة:والعشرونالسادس-ح

.(وقصر)1

9لحديث:في:ئانيا

منهم:المعاصرينالباحثينمنكثيروارتضاه

معنىفيعندنا)والذي:يقول!م1937هـ/1356ت1:الرافي-1

حتى،العربلهجاتبهاتختلفالتياللغات:بالأحرفالمرادأنالحديث

معنىمنيفهمونالجربكانوما،بلغتهميقرؤواأنقومكلعلىيوسع

.(2)(اللغةإلاالكلامفيالحرف

الزركشي،تابعا؟الرأيهذاإلىمال!م2502ت9الخوليعلي/الدكتور-2

مع،لهجاتسبعبأنهاالقائلالرأيإلى-معهوأنا-الزركشي)يميل:فقال

.(3)(حقيقتهعلىالعددإرادةعدم

قوله:فيجليااختيارهظهر:!م5502ت9المدرسمحمدالكريمعبد-3

العربلغاتمنلغاتسبععلىنزولهمعنىأنالمعانيتلكمنوالمختار9

.1/135،140)1(الإتقان

9/139ط/العربيالكتابدار86النبويةوالبلاغةالقرانإعجاز(2) V-1هـ 9 AVم.

.م9981-ـه37/1841وتحليلدراسةالسبعةالأحرفحديث(3)
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ومسانله!الحتاب!ضاياعوض
سبعةعلجاءوإن،أوجهسبعةالواحدالحرففييكونأنمعناهوليس

.أالقرانفيمتفرقةالسبعاللغاتهذهأنمعناهولكن،اكثرأوعشرةأو

:الحروفوتعددالقراءةاختلاففوائدأومن:اخرموطنفيويقول

الفتحمنلهجتهعلىمتعودإنسانكلفإنالأمةهنههعلىوالتيسيراالتخفيف

.(1)أوالأوجهالأحرفسائرمنغيرهاأوالإمالةأو

،جديدابعدايضيفأنهإلاالرأيهذايرى:العدويالحميدعبد/-4

إلىيرجعإنماالمتواترةالقراءات)اختلاف:يقول،الأساليباختلافوهوألا

.(2)(الأساليباختلافأو،اللهجاتاختلافوهما،لهماثالثلااثنينسببين

إلىتارةيرجعالكلماتهيئات)اختلاف:فيقولاخر.،موطنفيذلكويؤكد

علىوردقدمنهماوكل،الأساليباختلافإلىوأخرى،اللهجاتاختلاف

لاالمتواترةالقراءاتلاختلافالمتتبعلأن؟لهماثالثولا،القرآنيةالكلمة

اللهجاتلاختلافومثل.(3)(السببينهذينفيإلالاختلافهماسببايجد

الأساليبلاختلافومثل.(4)وتخفيفهالهمزوتحقيق،والإظهاربالإدغام

.!24:التكويرlبفحنيز(وماهوعلىاتغيف،:تعالى-الثهقولمن،ضنينةبكلمة

.(5)المعجمةبالضاد(،بضنينفيها)ترئ:فيقول،الآيةفيالأسلوبويشرح

.م9861_هـ6541ط/91القرانتفسيرفيالرحمنمواهب(1)

.79البيانحسن(2)

.65)3(السابق

ومابعدها.67)4(السابق

وغيرهموجماعةوسيبةجعفروأبيوالأعرجرجاءوابيوالحسنعباسوابنعثمانتراءة(5)

.8/435البحر.كثيروابنالنحويينعداماوالسبعة
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احصفسجشعلىالقرأنشلحدث!

المعجمةلظاءبا(بظنين،فيهاوقرئ،البخلوهو،الضن"منالمأخوذ

إلىيرجعالقراءتينوهعنى،الاتهامبمعنى"الظنعن"المأخوذ0(1!المشملة

الخيانةالكلمةهذهفيوهما،بهيليقلاوصفكلعن!"النبيعصمة

وإنواحدالقراءتينومؤدى...الأنبياءحقفيمستحيلوكلاهما،والكتمان

قولمعنىعنيخرجافلمكذلك،الأسلوبلتعددطبقا؟بهماالنطقاختلف

.(2)"وتعالهلم:كقويك":!ك!الثهرسول

لعلي!:

يلي:ماالعدوي/أوتمثيلنمىفييلاحظ

القراءاتاختلافيرجعلحانما،المتواترةالقراءاتعلىالاقتصار-1

أثبتوقد،المتواترةإليهرجعتما-إلىالأغلبالأعمفي-أيضا-ةذا!شلا

ذلك.البحث

اختلافإلىيرجع-الآيةفي-عنهتحدثالذيالأسلوباختلاف-2

.(3)هذيللغةبمتهم:،"بظيينو،تريشبلغةبخيل:"بضنينلألهجات

تعقمب:

،الجزريابنمقولةمصداقيةعلتدلوالحديثالقديمفيالاراءفهذه

عبدبنوعمروعائشةالزبيروابنعمروابنثابتبنوزيدعباسوابناللهعبدقراءة(1)

وابنالنحويانالسبعةومنوغيرهمومجاهدجندببنوهشاموعروةجبيروابنالعزيز

السابق..اللهعبدمصحففيكذلكوهيكثير

!تئ!إفهتضيهمهشلألم!ضلصئ!ققفئ!.75،71البيان)2(حسن

(r)الجلالينتفسيرعلىهامشسلاملابنالقبائللغاتYAI /Y
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ومسائله!الحمابقضاياعروض
.(1)تعيينهافياختلفواثم،لغاتأنهاعلىالعلماءواكثر

الرابمكا:هذاعلىالاعراضاتهناقشس2

،ممبعةمنأكثرالعربلغاتبأنالقائل:الأولالاعتراضيناقش:أولا

يلي:بما

فوقواحدهوالذي،العددحقيقةعلىيدللااللغة،فيسبعلالفظ-1

هما:،مقصودتانأخرياندلالتانلهبل-فقط-الستة

الأولى:الدلالئ

موض!!التسبيعتضع)والعرب:الأزهرييقول،والتضعيفالكثرة

حئغ!ثل:وعز-جلالثهقولفيهوالأصل،السبعجاوزلهحان،ال!ضعيف

!ه:النبيقالثم،126:البقرة9!لحبةئأئةسئب!فىعسسابلسبع1ثبتت

!وو:-لنبيهثناؤهجلالثهقولوأرى:قلت"سنعمائةإلىبعشرأفثالها"الحسنه

التكثيربابمن!08:التوبة9(الئمأدتهيغفرعىلجنمحمتعينثت!تتففزالئم!هـان

زادإن!اأنه-ثناؤهجل-اللهيردولم،العددحصربابمنلاوالتضعيف

والاستغفارالدعاءمناستكثرتن1):المعنىولكن،لهمغفرالسبعينعن

،واللهجاتبالقراءاتالدلالةهذهوعلاقة.(2)(مهلالثهيغفرلمللمنافقين

يزيدلابحيثالعددحقيقةبالسبعةالمراداليس:فيقول،الجزريابنبينها

هوبماتراءتهفيعليهمحرجلاوأنه،والتيسيرالسعةالمرادبل،ينقمولا

يطلقونوالعرب،ذلكفيلهمأذنتعالىالثهإنحيثمنالعربلغاتمن

.1/24)1(النشر

سبعم.9116/2تهذيباللغة(2)

لصلأكتئنفئ!!افهتضي!مهشتبنلمق!أ8
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احرفسبعسعلىالقرأننرولحديثبم

بحيثالعددحقيقةيريدونولا،"السبحمائةو،السبعين"و""السبعلفظ

.(1)حصر(غيرمنوالمبالغةالكثرةيريدونبل،ينقمىولايزيدلا

الثانيش:الدلالس

51تالليث9المظفرابنقال،والتمامالكمال A!بقولهم:)أرادواهـ

)و)نما:الرافيوقال.(2)(الغايةوبلوغالمبالغة،سبعةعملبفلانلأعملن

فيماخاصة،العددهذافيالكمالمعنىمنألفوهماإلىرمزا"!سبعةجعلها

.(3)(أياموالسبعة،السبعوالأرضينالسبعكالسماوات،بالإلهياتيتعلق

تزيدأنيمكنالقرانبهانزلالتيالحروفأنإلى--هناأنوهأدطبدلالكن

)وتحتمل:النقصانعلوالدليل،تنقمأنهاكما،العدديةالسبعةعلى

المحددةالسبعةعنالأحرفتقلأنالتكثيرعلىدلالتهاعند--أيضاالسبعة

هيالقلةلجمعالدلالةأدنىنعلمونحنالعربعرففىكئرةيعدماأدنىإلى

منأنوردكما،أحرفخمسةعلىالقرانبنزولقيلوقد،ثلاثةعلالدلالة

هناك-كانفإذا.(4)وبحرفين(وبثلاثةأحرفبخمسةيقرأكانمنالتابعين

ويكون،سبعةعلىالزيادةإرأدةمنمانعفلا-سبعةمنبأقلقراءة-بالفعل

الكريم-القرانفي)وقعت:الكريمالقرانفيالمفرقةاللغاتبقلةالقول

أمكنة،وإلىقبائلإلىمنسوبةالأربعينتقاربعربيةلغاتمن-ألفاظفعلا

.25/1،26)1(النشر

سبع!.9116/2)2(التهذيب

.68النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز(3)

.18،37،48القراننزولحديث(4)
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ومسائله!الحتابقضايماعرض
وفي...هـ!386ت9حسنونلابنالقرانفياللغاتكتابفيذلكوجاء

متفرقةلغاتسبعمنألفاظالسبعةالأحرفبأنللقول-كفنيدوحده-هذا

يكونأنيمكنلاالقرانفيالمفرقةباللغات)القول.(1)الكريمالقرانفي

لهعجزمماسيعمناكئرالعربيةاللهجاتأن-كماالسبعةللأحرفتفسيرا

ممثرإلىقرانيةألفاظنسبتأنهأسلفناوقد-الطبريلقا-كماإحصائهعن

.(2)(دالبالىأخرىسبعنحونسبتكما،تبائلإلىمنسوبةلهجةثلاثينمن

/دويقول،العددحقيقةإرادةوعدم،الزيادةهذهقصدمعيتناسبلا

كتبفيمدونهومماأوسعبالسبعالمرادأن)ويبدو:هلالالغفارعبد

أنهاسبعالعددلفظفيالاتفاقمعنىوليس،المعروقةالسبععنالقراءات

فهو،لهمفهوملاالحديثفي""سبعفلفظ،التخديدعلأوجه""سبعة

.(3)(الساميةاللغاتفيالكثرةعلىيدلالعددهذالأن،المطلقةالكثرةبمعنى

سبع""عددأنعلىالأحاديثبعضدلتلقد:بعفالأحاديثدلالة-2

الأحاديث:هذهمن،والتيسيروالتخفيفالسعةالمرادوإنما،مراداليس

.(4)والطبريهـأ452ت9والطيالسيهـأ142ت1احمدالإمامذكرهما-أ

ميكائيل:لهقال،واحدبحرفجبريلأتاهالما:الجزريابنذكرهما-ب

.320،18،48القرآننزولحديث(1)

السابق.(2)

عدد/العربيةاللغةبمجلةمنشور/باللهجاتوصلتهاالقرانيةالقراءات:بعنوانمقالفي(3)

هـ.1405بالرياض/12

.\؟)4(ينظرص
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أحرفسبعشعالىالقرأننرولحديث!

فأمره،حرفينعلىفأتاه،أمتهعلىالتهوين-تعالى-الثهسألوأنه،استزده

حتىكذلكيزلولم،بثلاثةفأتاه،التخفيفاللهوسأل،بالاستزادةميكائيل

.(أحوف(11سبعةبلغ

ميكائيل،إلى)فنظريئ:بكرةأبيعنأيضاالجزريابنذكرهما-ج

.انعدة()2(انتهتقد؟نهفعلمتفسكت

:فيقولالعذة(انتهتقد2نه)فعلضت:عبارةعلىجبلالدكتورويعلق

.(3)مدرجةأضهاعلى(العدةانتهتقدانه)فعلفتعبارةعنتجاوزناف!ذا

العددتحتملفهيذم!يحومفتوحةالتكثيرمجردعلىالسبعةدلالةبقيت

)نزل:عليلسيدناعبارةفيجاءوقد،عليهالزيادةتحتملكما،المحدد

وعشرينبضعةبمناكثروعلىذلكمنأكثروعلىأحرفسبعةعلىالقران

.(4)(العربكلامفيجائزاكانإذاحرفا

منالمرادهل:سؤالعلينا-هنا-يعرض)وتد:العدوي2اويقول

.1/26النشر(11

السابق.(2)

فيمرفوعةمنهيسمعهامنفيحسبهاالراويكلاممنتكونالحديثلفظفيزيادةالإدراج(3)

والباعث853الرحمنعبدعائشةتحالصلاحابنمقدمة)انظركذلكفيرويهاالحديث

رواياتستفيوالاستزادةالملكينحديثوردوقد،31/46طساكرلأحمدالحثيث

تلكمنايفي(العدةانتهتقدانه)فعلمت:عبارةتذكراندون...الطبريفي

أنهايرجحمماالطبريأوردهاالتيروايةوالأربعينالبضعسائرفيولا،الروايات

.37جبل/دالقراننزولحديث.مدرجة

.37القراننزولحديث(4)
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ومسائله!الحع!بقضماساعرض
بهيرادأو،والثمانيةالستةب!ينالمحصورالحديثهذافيأحرفالسبعة

الكثرة؟هطلق

الستهبينالمنحصرالعددبهالمرادأنإلىالعلماءجمهورذهب:طنقول

ابنالحافظعنهنقلهفيماهـ!445ت9عياضالقاضيوذهب،والثمانية

ساقأنوبعد(الكثرةمطلقبهالمرادأنبعضهموتبعه،الباريفتحفيحجر

قولصفويعكروقد:فيقوليلخمذلك،القاضيوأدلةالجمهورأدلة

مستنبطعقليدليلوالثاني،نقليدليلالأول:دليلانومتبعيهعياضالقاضي

يأتي:فيماذلكوبيانالحديثلفظمن

النقلى:الدليل

قليلمنذسجلناهالذيالحديثوهو،العلماءجمهوربهاستدلالذي

والسيوطيالباريفتحفيحجرابنالحافظونقلهأحمدالإمامأخرجهالذي

"أحرفسبعةعلىالقراناقرأ":جبريللهقالحين!عالنبيأن،الإتقانفي

السيوطي:قال"انئهتقدالعدةأنفعلمتفسكتميكائيلإلى"فنظرت:قال

السبعة.فيالعددانحصارعلىيدلفهذا

الثانى:الدليل

أحرفلفظإلىأضيفقدالسبعةلفظأنهوالحديثمنالمستنبطالعقلي

نألزمالكثرةمطلقالسبعةبلفظأريدفلوقلةجمعأحرفلفظأيوهو

انحصارعلأيضايدلوهذا،حروفسبعةعلى:فيقالكثرةجمعإلىيضاف

.العدد

ماإلىالدليلينهذينبرديجيبواأنومتبعيهعياضللقاضيانرأيناوفي*

:فيقولإليههبوا
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أحرفسبعشعطىالقرأنثزولحديث

النبيأنمعماهولكن،العددانحصعارمعناهفليس:الأولالدليلعنأما

يرادقدالسبعةأيهذاأنأولأعوف،أحرفس!بعةعل:جبريللهقال!ى

منهإسارةليرىميكائيلإلىفنظرعليهالزيادةفيطلبالمحصورالعددبه

بهمرادغيرالسبعةلفظأنعلمفسكتميكائيلإلىفنظرعليهالزيادةيطلب

سرعتالتيالكثرةحدالىانتهتقدالعدةأنفعلمت:فقالالانحصار

فييكونلنالتقريروبهذاالكريمالقرانتراءةفيالأمةعلىوتخفيفاتيسيرا

.(1)والثمانيةالس!ةبينالذيالعددفيالانحصاريفيدماالمتقدمالنقليالدليل

مافيهفليسالأحرفإلىالسبعةلفظإضافةوهو:الثانيالدليلعنوأما

فيالكثرةيفيدلفظاصاحبإذاالقلةجمعلأن؟المذكورالانحصارعلىيدل

وجوهكتمفاغسلوأ،:تعالىقولهودليله،الكثرةالتبعبطريقأفادالسياق

قلةجمعوهو،الأيديلفظعطففقد16:المائدة9(اتمرافقلملىوأتديكل

الكثرةجمعليناسبالكثرةجمعبهيرادأنبدولاكثرةجمعوهووجوهلفظعلى

إضافظمنمانعأييوجدفلنالكثرةمطلقالسبعةبلفظأريدإذاوأيضا،قبله

بهالمرادالسبعةلفظ!اباضافتهصارإليهالمضافالقلةجمعلأن؟القلةجمعإلى

السابقةالايةفيتعالىقولهفيأيضاالقرآنفينظيروله،أيضاكثرةجمعالكثرةمطلق

فقد(أئحرسبعةءبعدمنوا!ريمذه!:1271لقمانسورةفيالذكر

لفظإلىقليلمنذذلكبيناكماالكثرةمطلقبهالمرادالسبعةلفظأضيف

إلىالكثرةمطلقبهالمرادالسبعةلفظإضافةمنعتفلوقلةجمعوهو)أبحر(

ولصراحةلضعفهالدليلهذاردسرفموسىصالحالشيخالأستاذاستاذنافضيلةورأي(1)

.الجمهوررأييرجحمماوهذابكرةابيحديثفيالجمهوردليل
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وسساثله!الحتمابقضاياعرض
علىقاطعدليلالقرانفيفورودها،الكريمالقرانفيذلكصحلماالقلةجمع

ومتبعيهعياضالقاضيمذهببهاأيدناالتيالأدلةوبه!هالإضافةهذهصحة

يأالبحثهذافيالقارئفليخترالجمهورلمذهبمساويامذهمهكان

.(1)(ث!اءمذهب

الثانى:الاعتراضواما:ثانيا

نأعليدل-واحدةقبيلةمنوهما!لوهشامعمراختلافبأنالقائل

يلي:بمافيناقش،اللغاتغيرالسبعةالأحرف

الثهأباح9:عطيةابنيقول!الثهرسولعلىالعرضاتتعددمنهذا-1

عرضاتهفي!اجبريلبهاوعارضه،السبعةالحروفهذه!لنبيه-تعالى-

ا!لأ:قولهفيالإباحةتقعولم،الرصفوجودهالإعجازفيهالذيالوجهعلى

اللفظةيبدلأنأرادإذاالصحابةمنواحدكليكونبأن؟مته،(وأفاقز!

إعجازلذهبهذاكانولو،نفسهتلقاءمنجعلهااللغاتهذهبعفررمن

عندمننزلالذيغيريكونحتىوهذاهذايبدلأنمعرضاوكان،القران

أمته،علىبهاليوسعه!ك!للنبيالسبعةالحروففيالإباحةوقعتوانما،الثه

لابنومرة،عليهماأالثهصلوات9جبريلبهعارضهبمالأبئيمرةفقرأ

لسورةالخطاببنعمرقراءةتجيءهذهوعلى-أيضا-بهعارضهبمامسعود

!ىالنبييقولأنيستقيمفكيفلهعالا،لهاحكيمبنهشاموقراءة4الفرقان

أنهإلاذلكهل،جبريلأقرانيهكذا!:اختلفتاوقد،منهماقراءةكلفي

.(2)(؟ةرموبهذهمرةبهذهأقرأه

بعدها.وما94البيانحسن(1)

.1/94،95والجامع،1/47المحرر(2)
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احرفسبعشعلىالصرأننزولحديث!

نإ:نقوليجعلنا،هشاموقراءة،عمرلقراءة!ك!النبيتصويب-2

"لجووالنبييصوبأنمحاللأنه،الأحكامفيخلافاليسبينهماالخلاف

عندهبماواحدكلوتمسك،لهجئاالخلافكونفيبقىالأحكامفيخلافا

.واللهجاتيتساوقمنطوقمنى!عالنبيمنسمعهمما

قد!قالخطاببنعمرتراءةأنوجدناالسبعةالقراءترجمةفيبالنظر-3

العالمين،هذينقراءةفيبحثناف!ذا.(1)اهبوقراعمرووأبوكثيرابنتلقاها

فيعمرووأبو،مكةفيكثيرابن،اختلفتالبيئةأن)معاتفاقمواطننجدف!ننا

لغته:إلىمنسوبوالافتراقالالتقاءومعظم،اختلافومواطنبالعراوا(البصرة

والاتفاقأ:الالتقاءموافىفمن!به

وقع،حيث-العينبضموالكسائيعامرابنترأه"الرعب":قوله-أ

.(2)!السحتكالسحت،فاسيتانلغتانوهما،الباقونوأسكن

بكسر:عمرووأبوكثيرابنتراه""بالعدوةو،"بالعدوة":وقوله-ب

والكسر،تميملغةفالضم.(3)(لغتانوهماالباقونوضمهما،فيهماالعين

.(4)الحجازاهللغة

الباقونوقرأ،الواوبكسروالكسائيحمزةقرأه""والوتر:وقوله-ج

.22،21لم1)1(الاتحاف

.1/165)2(الكشف

(rالسابق)461/1.

وعنونوصححهوضبطهشرحه/2/277السيوطيوأنواعهااللغةعلومفيالمزهرينظر(4)

.4/994والبحر3ط/التراثدار/واخرونبكالمولىجادأحمدمحمد:موضوعاته
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ومسائله!محتابقضمابعرض
،الحجازأهللغةوإلفتح:لغتانوهما،بالفتحعمرو(وأبوكئيرابن)حمنهم

.(1)(تميمبنيلغةوالكسر

والافتراقأ:الإختلافمواطنوغأ*

"آانذرتهم"نحووفي،الهمزتينتحقيقتميم)ولغة:حيانأبويقول-أ

لاالحجازوأهل،الأصلوهو[A'24ت9ذكوانوابنالكوفيونترأوبه

ت9وهشامعمرووأبوالحرميانفقرأ-للتخفيفطلبا-بينهماالجمعيرون

ت9وقالونعمروأباأنإلا،الثانيةوتسهيلالأولىبتحقيقهـ!542

بينهمايدخلونوهشامنافععنهـ!185ت9جعفربنهمهاسماعيلهـأ522

بينهما،ألفوادخالهشامعنتحقيقاوروى،يدخللاكثيروابن،ألفا

هـأ971ت9ورشعنوروى،إسحاقأبي.وابنعباسابنقراءةوهي

.(Y)ألفاالثانيةالهمزةوإبدالوكقالونكثيركابن

لماإن"قالوا،وحفمكثيرابنقرأ!63:طه9(ن1هذإنقالوآ،:قوله-ب

وقرأ،بالياء،هذين":عمروأبووقرأ،الباقونوسدد"إن"بتخفيف

لغةعلىبهمنصوبةأنهابالألف:"هذان"تعليلفيوجاء.(3)بالألفالباقون

.(4)بعكبنالحارثلبني

ومرادالهجيموبنيالعنبروبنيوزبيدوخيثمكنانة:سامةأبووزاد

.2/372الكشف(1)

.1/47البحر(2)

.149لم2الكشف)دلا(

السابق.(4)

لصنخ!كقدتى%8!ملنبتشهم!يضتهفإ!ئت!
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أحوفسبعشعلىالقرأننرولحديثبم-

يقلبلامنلغةلتعليلصالحةجهأوسبعةهذه...):يقولثم.وعذرة()1(

وجوهأنهاعلىيوردونها،المصنفينمنجماعةكتبفيمفرقةوهي،هذاألف

،لبعفالعربلغةكونهافيإلاالحجةوليست،القراءةلهذهالاحتجاجفي

المعانيهذهلأجلذلكيفعلأنبرأيهلأحدساغلمالغةكونهايثبتلملوإذ

وبعضهم،أقوالخمسةالقراءةهذهتعليلفييقولبعضهمفترىبعضهاأو

ذكرناأقوالثلاثةإلا-عنديلهاوليس-تسعةبهابلغوبعضهم،ستة:يقول

بوجوهاللغةهذهووجهنا،القومهؤلاءلغةأفهاوهو،واحداقولامنها

.(2)(سبعة

،الياءبعدساكنةبهمزةويعقوبعمووفأبو8يلتكملا!فيواختلف-ج

أصله،علىبخلفهعمروأبوويبدلهما،والحسناليزيديوافقهما،لاموقبل

لغةيصدفكمدف،بالك!ر،يأليه"بالفتح!ألته!مناليزيديووافقه

،"لاته"من،همزغيرمن،اللامبكسركثير(ابن)منهموالباقون،غطفان

.(3)(الرسمصريحوعليها،الحجازلغةيبيعهكباعه"يليته"

يلى:ماتثبتحثيروغيرهاالنصوص!ذه*

وسيجة،والصلة،وثيقةفالعلاقة،باللهجاتالقراءاتارتباطمدى-أ

:فيقول"هذان"تراءةعلىيعلقت9النحاسجعفرأبانجدولذلك

ذإ؟الآيةعليطحملتماأحسنمن(اللهجةعلىالقراءةكل)وهوالوجه)هذا

.591،592المعاني)1(ابراز

إليه.فليرجعوال!نسبةالوجوهفيالتفصيلأرادومن،السابق(2)

2/48الإتحاف(3) V.
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ومسائله!الحتابمضاياعرض
منهم،وأمانته،وصدقه،علمهيرتضيمنحكاهاقدمعروفةاللغةهذهكانت

:هـاا08أتسيبويهقالإذايقالالذيوهوc[هـ51Yت9الأنصاريزيدأبو

وهو،هـأ177ت9الأخفشالخطابوأبو،يعنيهف!نمابهأثقمنحدثني

.(1)(وغيرهسيبويهعنهوروى،اللغةأهلرؤساءمنرئيس

عمروهو،تراءتهماومصدر،حروففيعمرولأبيكثيرابنمخالفة-ب

تلقيمصادريتعدد:يقالوربما!النبيعناخذالذي!هالخطابابن

!غيرهوعنعنهبل-فقط-عمرعنمباسر()بطريقيأخذافلمالقراءة

القرآننزلالتياللهجاتتلكطياتهافيحملتغيرهوتراءةقراءته:فيقال

كلفيبهوالسيرالدينهذاسفراءكانواوالذين،أهلهاأجلمنولهراءاته

لهجاتهم.منكثيرامثلقدالدينفتجدالمختلفةالوفودإليهيأتيأو،مكان

)عمر:الصفاقسييقول،النشأةبيئةإلىالميلادبيئةمنالقارئتحول-4

،قرسيانوهما،الفرقانسورةقراءةفياختلفاحكيمبنوهشامالخطابابن

لغتهماتكونأنواحدةقبيلةمنكوفهمامنيلزملا:قلت،واحدةلغتهما

ويتكلم،لغتهمفيتعلم،قومهغيرفيويتربىمثلاقرسيايكونفقد،واحدة

ولساني،قريشمنأنا،أعربكم)أنا:الحدي!ثوفي،فيهمكثير،وهوبها

ونشأت،قريشمنولدتالعربأعرب)أنا:أيضاوفيهبكر(بنسعدلسان

ئبت(عرثلسانم،وهذا:تعالىوقال(اللحنيأتينيفائي،سعدبنيفي

.(2)(قبيلةيخصولم،العربفعم!031:النحل9

.195!فلمعاازبراإ(1)

.16القارىسراجعلىهامش،السبعالقراءاتفيالنفعغيث(2)
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احرفسبعشى!عالقرأننزولحديثابم

التأثربابمنالواحدةالقبيلةفيالواحدةالكلمةنطقأنماطتعدد-5

ذلك:من،اللغاتتداخلبابمنأووالتأثير

:الثلاثالحركاتفائهفيجاءتوقد"يزعمزعم"مصدر:الزعم-أ

:فقالللحجازوالفتحلتميمالضممنظورابنعزاوقد،والفتحوالكسرالضم

.(2)الكسرلتميمحيانأبيعزوحينفي.(1)!حجازيةوالزغمتميميةالزعم9

بس!نيوبينما،والكسرالضمعينهاوفي،الواديجانب"العدوة"-ب

الضمليعزوالسيوطييأتي.(3)لقيسوالكسرلقريشالضمالفيومي

.()الحجازأهلإلىالكسرليعزوحيانوأبو.(4)لتميم

وأ،وال!أثيرالتأثراعتبارعلىبالوجهينتنطقأنيمكنالواحدةفالقبيلة

هذاجنيابنقرروقد،آخربوجهينطقوالبعفالآخربوجهينطقبعضهم

ذلكمن،فصاعدالغتانكلافهفييجتمعالفصيحفي)باب:قالحينالمبدأ

الوفير!9:هـأ14ت9لبيدقول

هلابرمنوائقبائلنميراوأفهمقىمخدبنيقؤميم!قى

البسيط!9:هـاق13تالغنويطفيل9وقال

حاديهاالنخمبقلا!ىوفىكمابذئتهأؤفىفقذطؤقاننأفا

زعم!.91834/'اللسان(1)

.4/227المحيطالبحر(2)

.م9221/هط/القاهرة/الأميريةالمطبعة،عدا!]435،445المنيرالمصباح(3)

.2/772المزهر(4)

.4/499البحر(5)
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ومسانله!الحتابقضاياعرض
الطويلأأ:هـأ09تالأحولالأزدييعلى9وقال

أرقانلهمشتقانومطوايأخيلهواالع!قانبيتلدىفظفت

له"":قولهفيالهاءوتسكين"أخيلهوا"فيالواوإثباتأعني،لغتانفهاتان

،السراةلأزدلغةأنهازعمهـأ512تالوسطالأخفش1الحسنأبالأن

لحقحذفعن،له"فيالهاءإسكانوليس،لغتانفهماكذلككانواذا

،وبغدانبغداد:قولهمذلكومن...لغةذاكلكن،الكلمةبالصنعة

وأين،آيم،للحيةوقالوا،وطبرزنوطبرزل،مغدان-أيضا:وقالوا

وألغتانفيهاجتمعتوما،والطنفسةوالطنفسة،باهلةأبو،ويعصروأعصر

:قال،هـأ612ت9الأصصيعنورويت...بهيحاطأنمنأكثرثلاث

الآخر:وقال،بالصاد"الصقر":أحدهمافقال"العصقردافيرجلاناختلف

لا:فقال،فيههمامالهفحكيا،عليهماواردبأولفتراضيا،بالسين"السقر!

افادكيفالثلاثةمنواحدكلإلىترىأفلا"الزقر"هوإنما،قلتماكماأقول

.(1)(اهعماخريينلغتينلغتهإلىالحالهذهفي

يلى:ماالنصهذافيووحظ*

القراءاتن!ف،كذلكالأمركانىاذا،لهجةاممثرحملاقدوالنثرالشعرأن-1

منهنأخذ،كثيرذلكعلىوالدليل،والم!رالشعرحملهماحملتقدالقرانية

،والصاد،:السينلهجاتبثلاثقيلفإنه"الصقر"فيالسابقةالأصمعيرواية

فقد6،17تحةالفا9(صراط(تضضط،):كلمةالقرانفيلهافالمثيل،والزاي

1 M)المصرية/الكتبدارالنجار/محمدتح/بعدهاوما1/370جنيلابنالخصائص

.م1952هـ/2/1317ط
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أحرفسجعشعطى9لقرأتنروليحدليث!

يبينوهو،حيانأبيإلىولنستمع،قراءاتوحكمها،لهجاتفيهماجاءت

وهو،السرطمن،بالسينوأصله،الطريق:)الصراط:فيقول،الأمرذلك

!!291ت9قنبلقرأالأصلعلىوبالسين،لقماالطريقسميومنه،اللقم

قريش،لغةوهي،الفصحىهيصاداسينهوءابدال،!!238ت9ورويس

أبيعنالأصصيرواهالغةوزايا،الإمامفيكتبتوبها،الجمهورقرأوبها

عن-وتفصيلبخلاف-حمزةقرأوبه،قيسلغةزاياوءاسمامها،عمرو

السينعمروأبيعنوروى!!377تالفارسي9علىأبووقال،رواته

،سفيانأبيبنالعريانعنهورواه،والصادالزايبينوالمضارعةوالصاد

اللغويين:منبعضقال،خالصةبزايترأهاأنهعمروأبيعنالأصمعيوروى

يقرؤهاعمروأباسمعإنما،منهخطأالقراءةهذهفيالأصمعيحكاهما

وحكى،هذاعلىفيؤمننحوئاالأصمعييكنولم،زايافتوهمهابالمضارعة

ت1الطوسيجعفرأبووقال،مجاهدبنبكرأبيعنعليأبوالكلامهذا

لغة:بالصاد:الصراط،الإماميةأئمةمنإهاموهو:تفسيرهفي!!064

لعذرةلغةوالزاي،سينايجعلونهاالعربوعامة،الجيدةاللغةوهي،قريش

قراءةأنإلىتشيرالقراءةوهذه:مجاهدبنبكرأبووقال،القينبنوكعب

،اللسانعلىضعيفوذلك،حرفينبينحرفتكلفوالعحادالزايبينترأمن

منأنهأدفعلست،المعجمحروفمنهوولا،الكلامعليهينبنيبحرفوليس

.(1)وأوسعأفصحالصادأنإلا،العربفعمحاءكلام

/\الفارسيعلىلأبيالسبعالقراءاتعللفيالحجةويراجع1/25المحيطالبحر(1)

-!2/0341ط/للكتابالمصريهالهيئة/وآخرينناصفالنجديعلى.تح/36

.1/365والإتحاف،م؟983
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
يلي:مانلاحظفهنا

.باللهجاتالقراءاتارتباط-أ

للطعن؟-مجالهنا-وليس،القراءاتعلىالعلماءبعضيطعن-ب

الألسنة.علىالفعليالنطقيالواقعفيممكنةوهي،متبعةسنةالقراءاتلأن

.والحركاتالحروفبينإبدالاتضمنتاللهجاتأن-ج

العدويالحميدعبد2اقررأنفبعد،مختلفالرجلينإسلامتاريخ-6

وهما:،مرينأ

.المنورةالمدينةتربماءموضعوهو،غفاربنيأضاة

فيبل،بمكةيكنلمالسبعةالأحرفعلىالقرآنالترخيمبقراءةأن-أ

بدليل:المدينة

عندع!ررالنبيكان:فيهوجاءكعببنابيطريقعنالواردالحديث-1

.المنورةالمدينةقربماءموضعوهو،غفاربنيأضاة

يكنولم،المسجدفيالصحابةاختلاففيالواردةالأحاديثوكذلك-2

.(1)بالمدينةإلامسجدز!ىللرسول

.(2)الجمهورعندبمكةكانالفرقانسورةنزولإن-ب

الإسلامية،الدعوةبدءمنذقديماأسلمممنالخطاببنعمر)كان:يقول

أنزلالذيالأولالحرفعلىالمكيةالسورمنالقرانمنحفظماوحفظ

.22البيانحسن(1)

.57السابق(21
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احصفسبعشعلىمقرأننرولحديث!

ماوحفظ،المدينةإلىهاجرثم،قريشحرفوهو،أنزلمأأولالقرانعليه

يوم،أبيهمعحزامبنحكيمبنهشاموأسلم...المدنيةالسورمنحفظ

حفظماوحفظ،الهجرةمنالثامنةالسنةنهايةفيأبيهمعوهاجر،مكةفتح

السببوهو،أحرفسبعةعلىالقرانبقراءةالترخيصإنزالبعدالقرانمن

.(1)لها(عمرقراءةعنالفرقانلسوررةتراءتهاختلافالىالمؤديالوحيد

علىالعرضاتبتعدديقولالذيالأول،لتفسيرإلىالتفسيرهذأوير!عء

.!الثهرسول

يقول،الأساليباختلافبابمنكان!طوهشامعمراختلاف-7

حكيمبنهشامقراءةفيحدثالذيالتغييرسببهو)فما:الباحثينأحد

الأساليب،اختلاففيأو،اللهجاتاختلاففيأهو!نهعمرقراءةعن

،الاحتمالاتهذهإكلجأناوانما،ثلاثةاحتمالاتهذه؟معا-فيهماأو

قال،منهماكلقراءةفيفيهاالقراءةاختلفتالتيالكلماتنتبينلملأننا

عمرحديثطرقمنسيءفيأقفلم:)فصل:الباريفتحفيحجرابنالحافظ

ثم.(2)(الفرقانسورةمنوهشامعمرفيهااختلفالتيالأحرفتعيينعلى

على-الخطاببنعمر-المؤمنينأميرتولمن)يؤخذ:فيقوليجيب

فيهاالمختلفالكلماتعددلأن،الأساليباختلافمنأنهاكثيرةحروف

منهاالفرقانسورةفيأي،وعشرونأربعتراءتهمالمتواترةالعشرالقراءبين

اختلافمنكلماتوثمانيالأساليباختلافمنكلمةعشرةست

الكثيرةالكلماتكانت(كئيرةحروف)على:!تهقولهإلىنظرفإذا،اللهجات

.54،55البيانحسن(1)

.60،61)2(السابق

http://www.al-maktabeh.com



ومسائله!بالحظ!ماياعرض
ثم(اللهجاتالمختلفةهيالقليلةوالكلمات،الأساليبالمختلفةهي

جملتها)فتكون:الفرقانسورةفيالقراءاتسردأنبعد:حجرابنعنيقول

سورةفيالقراءاتمنسردهماجميعلأن،موضعاوثلاثينمائةمننحوا

ولاساذكلهذكرهماوباقي،فقطذكرتهماسوىالمتواترمنفيهليسالفرقان

لأراحالمتواترةالقراءاتبسرداكتفى-الثه-رحمهالحافظأنولوقرانبهيثبت

الاخرينضميريريحكما،عقيدتهمعلىالثابتينالصادقينالمؤمنينضمير

.(1)العزيز(الثهكتابفيسكفيالعددهذايوقعهمالذين

يلي:بمامناقشتهويمكن*

يردألم؟السبعةالأحرفمنالشاذأليس؟المتواترعلىيقتصرلماذا-1

الاستعمالفيسذكانإنوالشاذ؟الأياممنيومفيبهترفيواأنهمالصحابةعن

.بكذاقرئ:ونقول،اللغةمجالفيبهالاحمجاجعنيشذفلم،

القراءاتهذهبأنلعلمه-فقط-المتواتربسردحجرابنيكتفلم-2

يهءكاءاشا،:يقولوالمؤمن،السبعةالأحرفمنوساذهامتواترهاكلها

.[7:عمراناكل9(رلضاعندفن

علدالةصحيحةرواياتهناكبأنالقائل:الثالثالاعتراضوأما:ثالثا

متفقة،بمعالزالمختلفةالألفاظمنأوجهسبعةهيالسبعةالأحرفأن

يلي:بمافيناقش

يمكنلالكن،بذلكبعفالرواياتلصراحةالمعنىهذاإرادةمنمانعلا

وذلك،مراد-أيضا-وغيره،مرادإنه:نقولبل،المرادكلهويكونأن

.8،81"البيانحسن(1)
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احرفسبعشعالىالقوأدانزولحديث!

ذلك:من،الترادفغيرإرادةعلى--أيضاالرواياتبعضووضوحلصراحة

منعلأب!راللهرسولعلىترأ:قال،ها59ت9العاليةأديعنالطبريرواهما-1

تميمبنوفكان،كلهمقراءتهمنرضياللغةفيفاختلفوا،رجلخمسكل

.(1)القومأعرب

كلأقرىأنليومحقذ"إئه:وئالثهرسولعنالنيسابوريذكر-2

.(2)"بلغثيهنمقؤم

الذينللنفرقال!هعفانبنعثمانأنمالكبنأنسعنروىما-3

عربيةمنعربيةفيثابتبنوزيدأنتماختلفتمإذا":القرانبكتابةكلفوا

.(3)"ففعلوا،بلسافهمأنزلالقرانن!ف،قريشبلسانفاكتبوهاالقرآن

ه!مسعودابنعلىأنكز!بةالخطاببنعمر)أن:حجرابنروى-4

نإ:إليهوكتب135:يوسف1!لحتئجز،:أي(حينعئى،:قراءته

.(4)(هذيلبلغةتقرئهمولا،قريشبلغةالناسفأترئ،هذيلبلغةينزللمالقران

ييخئ!،:يقرأ!الثهرسولسمعأنهعسالبنصفوانعن-5

)هي:فقال؟تريشلغةهيوليس،تميلالثهرسوليا:لهفقيل!13:مريم9

.()سعد(بنيالأخواللغة

.1/51البيانجامع(1)

.1/12البيانجامعهامش(2)

.9844رقمحديثالبخاريصحيح(3)

.19/32الباريفتح(4)

.1/356الإتقان(5)
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ومسانله!ال!تاب!مايماعرض
.(1)وقيسوأسدتميممننجدأهلعامةلغةالإمالةأنالمعروفومن

(مالياوئاهرا!:المنبرعلىترأأنه!هطالبأبيبنعليعنروىما-6

وهذهلغةلهلك:فقال[135:الزخرف9(مالكيا!:لهفقيل،بالترخيم

:فيقولون،تمامهقبلاللفظقطعإلىتميلكانتطيءقبيلةأنوروى.(2)أخرى

حذفأنهافيبالترخيمتشتركالصفةوهذه،الحكمأبا:ويريدون،الحكاأبا

ى(3)الكلمةاخر

معينة،بالجةالإلزامبأنالقائل:الرابعالاعتراضوأما:رابعا

بماعنهفيجاب،الاسلامروحيثافيمخصمىبدونالتخصيمبلهجاتاو

يلي:

سبعفيكون،العددحقيقةإرادةفيهيمكن-سبق-كما"عبس!ظفل*

القبائلفصاحةبعدنقولولا،والبلاغةالفصاحةمجالفيوزنهالهاقبائل

يمنعفلابالأفصحقلناىاذا،وانتشاراشيوعاالاممثربابمنولكن،الأخرى

منيمنعلاالأقوىوجود:أخرىبعبارةأو،الفصيحوجودمنذلك

بمايتكلمونقدأفهمعلىيدلك)فهذا:جنيابنيقول،بالضعيفالتحدث

لكانذلكإذلولا،الأضعفلاستخفافهموذلك،منهأقوىعندهمغيره

المبالغةمنلضربإلاالمجازيستعملونلاأنهمكما،-وأحرىأحقالأقو!

.1/55c)1(السابق

(Y)خالويهلابنالقرآنسواذri(الجامع!والنبيمسعودابنتراءةانهاالقرطبيواضاف

9/6164.

.134أفيسإبراهيم/دالعربيةاللهجاتفي(3)
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احرفششعلىطقرأننونلحديث!

بهذاجنيابن.وتعليق(1)(المسامحةمنأولىالحقيقةلكانتذلكلولاإذ

منيستعملواأنمذهبهمنم-نأ)وذلك:يقول،ترانيةكراءةعلىكانالكلام

المبرد9العباسأبيحكايةإلىترىألا،حمنهالقياسفيأقوىغيرهمااللغة

(النهارسابقالتلولا،:قراءته!!239تعقيلابن9عمارةعن!!286

أردت:فقال؟أردتما:لهقالالعباسأباوأن"النهار،بنصب!04:!ي1

لكانقلتهلو":فقال؟قلتهفهلا:لهفقلت:العباسأبوقال"المنهاروليقإة

.(2)"أقوىأيأوزن

منهبنا،من:كعببناييتراءةذلك)ومن:أيضا-جنيابنويذكر

،بالهمزةأهبنا!"من:مسعودابنعنحاتمأبوأثبت)قد:يقولثم(فرقدنا

أنبهف،أي،أناوأهبته،انتبهأي،نومهمنث!ه:يقال،القراءتينأقيسوهي

الطويلأ9:!!82تبثينةجميل9قال

الؤجليفتلهل:أسفىهبواويحكمالنواماهد؟آلأ

وهي-قليلةلغةولعلها،أصلااللغةفيلهاأرفلمأيقظنيأي""هبنيفأما

.(3)أيضا!--حاتمأبو-أثبتهاوقد،مقبولة-بأبي-الظنحسنبمع

مذاهبمنمذهبوالكثيرالقويوتركهموالقليلبالضعيففالتحدث

الروايةبابمنأنهاإلا،ذلكعلىساهدةالقراءاتوردتوقد،العرب

الدراية.بابمنوليست

.1/373الخصاثص(1)

بق.السا(2)

(rالمحتسب)2/214.
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ومسائله،لحتابضالاعرض

مقولةبالهبمنفيكون،-هشكلة-هنافليسالعددضيقةغيرأريدلهحاذا

ومقولة(القرآنفيإلالسانمن)ما:أ93mتميسرةأبوأسرحبيلبنعمرو

.(1)(لسانكلمنالقرانفي)!!171ت9إسحاقأبي

تعيينفي،ختلفواقدالعلماءبأنالقائل:الخاعسالاعتراضوأها:خامسا

ت!ئةيفيدمما،أحرفسبعةعلىالكريمالقرانبلغتهانزلالتيالقبائل

بأمرين:يناقشالاعتراضفهذا،باللغاتالأحرفتفسير

:الأولالأمر

لاحقيقةالكريمالقرانبهانزلالتياللهجاتحولالعلماءاختلاف

الأحرفتفسيرأي-بهذاالقائلوناختلف)ثم:-الزركشييقول،منهامهرب

تصنيفهايمكنالكثرةوهذه.(2"فأكثروا(السبعتعيينفي-باللغاتالسبعة

الاتية:الأقوالفي

:الأولالقول

:العلماءمنطائفةبذلكقالوقد،لغاتسبععلىنزلالكريمالقران

كعب:الكعبينبلغةالقرآن)نزل:قال،عباسابنعنعبيدأبوأخرج

نأيعني،واحدةالدارلأن:قال؟ذاكوكيف:قيل،خزاعةوكعب،قريش

بالسبعالكعبينوصلة.(3)(لغتهمعليهمفسهلت،تريشجيرانكانواخزاعة

(4)(لغاتسبع:)ولهماقولهفيالسيوطييوضحهالغات

.74القراننزولحديث(1)

.1/219)2(البرهان

.19/31الباري)3(فتح

.؟1/40)4(الاتقان
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أحرفسبعشعلىالقرأن!ولحديث!

علىالقران)نزل:قال،عباسابنعنصالحأبينع-رجحابنذكر-2

بند!س:والعجز:(1)قال،هوازنمنالعجزبلغةخمسمنها،لغاتسبع

،هوازنمنكلهموهؤلاءوثقيف،معاويةبنونصر،بكربنوجشم،بكر

.(21(درامبنييعني،تميموسفلىهوازنعليا:لهميقال

"لهلأ:ماالنضفيونلاحظ*

.هوازنمنلغاتأربععلىالاقتصار-أ

)نزلالنصأولفيعليهانصآلتيلغاتسبعإلىالعدديصللم-ب

.(لغاتسبععلىالقران

:لغات)سبع:السيوطيقالهماظلفيتتلاسيانملاحظتانوهاتان*

وثلاث،معاويةنجنونصر،بكربنوجشمبكربنسعد:هوازنلعجزأربع

إضافةيمكنف!نه-فقط-لغاتلستأثب!القولهذاكانوإن.يش((3)

كالاتي:السبعاللغاتفتكون،ثقيفلغةوهي،النمالأولمنالسابعةاللغة

وثلاث،وثقيف،معاويةبنونصر،بكربنوجشم،بكربنسعد

-لغاتالسبعضمنقريشلغةأثبتقد!فعباسابنويكون:لقريش

.الأولنصهفيمبينهوكما

وتميم،وكنانة،وهوازن،وثقيف،وهذيل،)قريش:عبيدأبووقال-3

2/\البرهانلنظر.سلامبنالماسمعبمدأبوأى(1) nor.

.1/283والبرهان31لم919لباري)2(فتح

.\-1/40"3(الاتقان
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ومسانله!الحتابقضاليماعرض
.(1)(واليمن

وكنانة،وثقيفسعد:هوازناكناففيلغات)خمس:غيرهوقال-4

.(2)(العربألسنةجميععلولغتان،وتريش،وهذيل

نسبهاكماعبارتهلأن،أ!042أتالكلبيهوبذلكقالالذيأنويبدو

(3)(العربلسائروثممان،لهوازنمنها)خمسة:والسيوطيالزركشيإليه

،والأزد(4)وتميم،وهذيل،قريشبلغة)نزل:السجستانيحاتمأبووقال-5

.()بكر(بنوسعد،وهوازن،وربيعة

ولغة،لجرهمولغة،لليمنولغة،لقريشالغة:قولاالسيوطيوذكر-6

.(6)لطىء(ولغة،لتميمولغة،لقضاعةولغة،لهوازن

قريش،:العربمنقبائلسبعانها:بمعضهم)وقال:النيسابوريوذكر-7

.(7)تريشا(لمجاورتهم،وكنانة،وخزاعة،وأسد،وهذيل،وتميم،وقيس

!لي:بمااحتجواالقولهذا-وأصحابمضر-خاصةبلغةترل:8-وقيل

.1/24)1(الشر

.21/24(النشر)

.0221/140،والإتقان/1)3(البرهان

91/3(الرباب)تيمالباريفتحفي(4) I.

.1/135الاتقان(5)

السابق.(6)

.1/12البيانجامعهامش(7)
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احركأسبعشعلى9!رأن!ولحديث!

.(1)مضر(بلغةالقران)نزل:!هعمر--قولأ

فياختلفتم)إذا:قال!بهعمرعن،المضاحففيداودأبووأخرج-ب

.(2)مضر(بلسانفاكتبوها،اللغة

.(3)مضر(بلغةالقران)نزل:!هعثمانقول-ج

.(4)مضرمنالم!صاحفيكتبونالذينيكونأن!تهمسعودابنحب-د

مضر:بلغس(لقرإننزولتفسير

هذيل،أنهم،مضرمنالبر-السبععبد-ابنحكاهفيمابعضهموعين

قبائلفهذه،وقريش،خزيمةبنوأسد،الربابوتيم،وضبة،وقيل،وكنانة

.القولبهذاالرأيهذاألحقالتفسيرفهدا.()(لغاتسبعتستوعبمضر

مضر:بلغةالقرانبترولالقولعلىاعتراض

هذاوحكىمضربلغةنزلالقرانبأنيقولالذيالرأيعلىواعترض

:وقالوا،مضرفيكلهاتكونأناخرون)وأنكر:فقال،القرطبيالاعتراض

تميموتمتمة،قيسكشكشة:مثل،بهاالقرانيقرأأنيجوزلاشواذمضرفي

.(6)سيء(فيهاالسلفعنيحفظولا،بهاالقرآنعنيرغبلغاتوهذه

.Y'/91الباريفغ(1)

.1/92الجامع(2)

.19/10الباري)3(فتح

.19/32الباريفتح(4)

تميما.الربابتيموبدلضبةدونالقيائلهذهالقرطبيكأكروقد،91/32الباريفغ("ه

.1/92الجامع

.1/29معلجالم(6كا
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ومسانله!الحتابضمالهيماعوض
فيالمتوغلةاللغاتبهذهقرئبأنهالاعتراضهذاعلىيرد*ولكن

سيأتي:كما،الخصوصية

.الأياممنيومفيبهاءاتالقر!عنيرغبفلم

السبع؟هذهعلىالعلماءاقتصرلماذا:الأذهانفييدورسؤالعنويجاب

آخر؟أمراأرادواأم؟العددحقيقةأرادواهل

فيالمذكورالعددتحقيقبذلكيريدونالسيبععلىالعلماءيقتصار

بان)وتعقب:البرعبدأبنيقولالأفصحأرادوابذلكويكونون،الحديث

وقال.(؟)أفصحهاالمرادبأنوأجيب!!سبعةمناكثرالعربلغات

.(2)!وتميموسفلى،هوازنعلياالعرب)أفصخ:العلاءبنعمروأبو

ولذلك،ذلكبيانسبقكما،الفصيحمنمانعفلا،الأفصحأريدلهحاذا

بينمنويخصونهوازنيذكرونونجدهمتريشا(المجاورتهم:مقولةنجد

!؟الفصاحةالاميزةبكربنسعدتخصيمىفيوهل،بكربنسعدقبائلها

إلاالسبعإرادةتفسيرفيبذلكوالعملوالأفصحالفصيحقانونيةومع

السعةالمرادولكن،مرادهتس!يلالسبعحقيقةبأنالقولالىأميلإنني

ذكروهاالتيالقبائلمجموعنجدالعلماءأقوالفينظرناإذالأننا،والكثرة

:الأبجديالترتيبحسب،السابقةنصوصهمفي

بكر-خزاعة-بن-جشم-جرهم-ثقيفالرباب-تيمالأزد-أسد-تميم

الحلبي/البابيعيسىمطبعة/صقرأحمدالسيد.تح/14فارمىلابنالصاحبي(1)

.القاهرة

.19/31الباري)2(فتح
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أحرفسبطشعلىالقرأن!زولحديث!

بن-نصر-كنانة-قيس-قضاعةشيرت-ءيط-ةبض-ركببن-سعدربيعة

اليمن.-هوازن-هذيل-معاوية

مقصودسبعالعددأنعلىيدلوهذا،سبعاوليستقبيلةعشرونفهؤلاء

العلماءجعلت،والبلاغةالفصاحةمعاييرواختلات،والتضعيفالكثرةبه

قبائلآخريرى،قريشالمجاورتهامعينةقبائلعالميرىفبينما!يختلفون

لهذهالقرانتمثيلوجدوالعلهمأو،التحضرمواطنعنلبعدهاأخرى

.نظرهوجهةمنسيوعاالاكثرمنهمواحدكلفاختارالقبائل

السبعضمنهوازنيعذونعندماأفهمهوالكثرةعلىدليلهناككذلك

!!؟اخرونفصلهالذىالإجمالسبيلعلىذلكيكنالم،قبائل

الثانى:القول

بنجمالالشيخرأيوهومنهقليلاإلاالحجازفيبلغةالكريمالقراننزل

ترلفإنهمنهقليلاإلاالحجازفيبلغةالقرآنالثه)أنزل:قالحيث،مالك

من!،14:الحشر1(اللهيشاقومن!:إدغام:القليلفمنالتميميينبلغة

الإدغامفإن،عامروابننافعغيرقراءةقي154:المائدةأ(دينيعنمنكغيرتد

أهللغةوالفك،قلولهذاتميملغةالمضاعفوالاسم،المجزومفي

،1712:البقرة1(ءديفعندمنكتميرتجدهومن!:نحو،كثرولهذا،الحجاز

يمدذكتم(!،113:عمران!ا1(للهايخبتكم!،8212:البفرة9(ولي!فئيغلل!

(مجاددمن!،131والأنفال،511:النساء9(يشاتقومن!،5211:عمراناكط9

،(أزرىتبهشددا!،(ععدواطل!،511:الحج](ذفليمد!،631:التوبة1
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!عسائلهالحتابقضاياعرض

181:طه9(غضبىعلتهيحللومن! ، 31 , Y v،نصبعلىالقراءوأجمع:قال

فيالنممبالتزامالحجازفيلغةلأفي!159النساء:9(الظنائباعإلا،

(بشراهذاما!نصبعلىأجمعواكمايتبعونتميمبنوكانلهمان،المنقطع

الحجازيين.بلغةنزلالقرانلأن[r):يوسف9

فىمنلغلرلاول،:تعالى-قولهأن!!538ت9الزمخشريوزعم

بنيلغةعلىجاءمنقطعاس!شاءأنه!6:هالنمل9(اقائغيفإلاوالازضقالشمؤت

(1)
تميم(

":ص!فىماالنصهذاففي

متفاوتة.بنسبالقرآنفيالعربيةالقبائللي!متبالاعتراف-1

.اللهجاتفيمتمثلةوالنحويةالصوتيةالظواهر!2

.واحدةبلهجةنزلالقرانإن:مقالعلىالرد-3

الثالث:القوبا

إليهأذهب)فالذي:الأزهرييقول،فيهمفرقةبلغاتالكريمالقراننزل

واتبعه،عبيدأبوإليهذهبما"أخرفسنعةعلىانقرآنتزل":قولهتفسيرفي

لغاتسبعيعني...عبيدأبوقولفأما،يحعىبنأحمد:العباسأبوذلكعلى

أوجه،سبعةالواحدالحرففييكونأنمعناهوليس:قال،اعربالغاتمن

فبعضه،القرآنفيمتفرقةاللغاتهذه:نقولولكن:قال،بهنسمعلمماهذا

اليمن،أهلبلغةوبعضه،هذيلبلغةوبعضه،هوازنبلغةوبعضهقريشبلغة

.2/103،104والإتقان،1/285،286)1(البرهان
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أحوفشعسعلىأ!وأنضلحديث!

.(1)!واحدةكلههذافيومعانيهااللغاتسائروكذلك

الشأنهذافيمؤلفبهمصغقامأنهعبيدأبيكلامصدقعلىيدلومما

كلمةثمانونمنها،لفظةثلاثمائةمنأكثرفيهعزا.(2"القبائللغاتأسماه

علزادتوإن،متفأوتةبس!نبأخرىلقبائلمعزووالباقي،لقريشمعزوة

السبع.

الرابح:القول

والحديث.القديمفيالقولهذاوصدى،قريشبهلغةالكريمالقرآننزل

القديم:ثي:أولا

وما!:تعالى-لقوله،تريشبلغةإلاالقرانينزلالم:وغيرهقتيبةابنيقول

السبعاللغاتتكونهذافعلى14:إبراهيم9(لهؤمهـءبلسانإلارمموليمنأزسفشا

.(3)(الأهوازيعلىأبوجزموبذلكقريشبطونفي

علماؤناأجمعأ:قولهالعلماءبعضعنأ!39ته9فارسابنوذكر

نأومحالهموأيامهمبلغاتهموالعلماء،لأسعارهموالرواةالعرببكلام

-ثناؤهجل-الثهأنوذلك،لغةوأصفاهمألسنةالعربأفصحقريشا

فجعلكلعوالرحمننبيمنهمواختار،واصعفاهمالعربجميعمناختارهم

منالعربوفودفكانت،وولاته،الحرام4بصوجيران،حرمهقطانقريشا

أمورهم،فيقريشإلىويتحاكمون،للحجمكةإلىيفدونوغيرهمحجاجها

.!!حرف5/13اللغةتهذيب(1)

الجلالين.تفسيرعلىهامشمطبوع(21

.19/31الباريوفتح1/218)3(البرهان
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ومسائطه!الحتابقضاياعرض
ترى)ألا:ويقول.(؟)(...بينهموتحكممناسكهمتعلمهمتريشوكانت

أسد،كشكشةولا،قيسعجرفيةولا،تميمعنعنةكلامهمفيتجدلاأنك

مثل:،وقيسأسدمننسمعهالذيالكسرولا،ربيعةكسكسةولا

.(2)(بعير،"وسعير""وعثل!تعلم"و،لعلمون"

عنعنةعنالفصاحةنيقريش)ارتفعت:قولهثعلبعنالسيوطيوحكئى

قيس،وتضجع،هوازنوك!حكشة،ربيعةوكسكسة،بهراءوتلتلة،تميم

.(3)(المضارعةأفعالأوائلبكسرجهرإءتلتلةوفسرضبةوعجرفية

ليلى:بمااحتجواالعلماءهؤلاءولعل

.!4:إبراهيم9(لهؤمهءلجسانلا(زسولعمنازسفناوما،:تعالى-اللهقول-أ

عمر)أن:أ!16ت9الأنصاريكعبطريقعنداودأبوأخرجهما-ب

وذلكf(4)(هذيليلغةلاقريشبلساننزلالقرآنإن:مسعودابنإلىكتب

حتئجز(،بدل(حينعتى،:هذيلأهليقرئمسعودابنأنبلغهحين

يقرئهمأنوأمره،هذيلباخةالناسيقرئانونهاهعليهفانكرم35:يوسف1

بلغتهم.نزلالقرآنلأن،تريشبلغة

نأأمرهمالذينللنفرقال!هأنهعثمانسيدناعنالبخار!أخرجهما-ج

،القرانعربيةمنعربيةفيثابتبنوزيدأنمماختلفتم)إذا:المصاحفيكتبوا

(1c33الصاحبي.

(Y)34السابق.

.211)3(المزهر؟/

.343/؟والمحتسب،ry،؟./19الباري)4(فتح
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احرفششعلىا!رأن!ولحديث!

.(1)ففعلوا(،بلسانهمنزلالقرآنفإنقريش!!بلسانفاكتبوها

في-يومئذ-)فاختلفوا:!أ421تالزهري9سهابابنتول-د

داالتابوه"زيدوقال،"التابوت:القرسيونفقال،"التابوه"و،التابوت"

.(2)تريش(بلغةنزلف!نه،"التابوت:اكتبوها:فقال،عثمانإلىاختلافهمنرفع

.(3)(مخزومي-أسدي-)أمويتريشمنالكريمالقرلمنكتبة-!

9لحديت:!ي:ئانيا

أفصحوهوقريشبلغةالكريمالقران)ترول:الرأفيالأستاذيقول

.(4)ويقدر(يشاءمايحكموالثه،مراءبلاالعربيةالأساليب

التيالفصحىالعربيةاللغةهذهأن)أما:حسينطه/الدكتورويقول

للنبيالمعاصرةالنصوصمنإليناوصلوما،والحديثالقرانفيتجدها

العربأجمعفقد،جدالاأوسكايحتملأنهنرىفما،قريشلغةوأصحابه

ومفسريهمومحدثيهمورواتهمعلمائهمكلمةواتفقتالاسلامبعدذلكعلى

منلنأبقيالذيالحرفهذاأنعلىقلأو،تريشبلغةنزلالقرانأنعلى

نأوالحذقالتكلفمنيكونوقدقريشحرفهوإنماالسبعةالأحرف

العصرفييظهروألا،قريشلغةهيالقرانلغةأنعلىكافةالعربيجمع

هذاينكرمنالعباسبنيأيامفيولاأميةبنيأيامفيولاالأولالإسلامي

4رقمحديثالبخاريصحيح(1) 9 A I.

.01؟/\لجامع،23لم؟"الباريفح(2)

.السابقان13)

r1/1ط/الايمانمكتبة/49الحربادابتاريخينظر(4) 9 4V _?+1 f 1 A.
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ومسائله!ال!تابقضالاعرض
الحميريةالشعوبيةومنالأعجميةالشعوبيةمنكانمارغمفيهيجادلأو

زاعميزعمثم،مضرقبائلمنوغيرهاتريشبينالسياسيةالخصوماتومن

هذهتكنمهماأخرىقبيلةلغةهيوإنما،قريشلغةليستاللغة0هذأن

)فنحن:فيقول،جهاتلعدةالقوللهذامضطزانفسهيجدثم(القبيلة

،أخرىجهةمنالنبيقرسيةوأمام،جهةمنالإجماعهذاأماممضطرون

فيالقرانللفظتريشفهموأمام،ثالثةجهةمنقريشفيالقراننزولوأمام

صحمامعواللهجةاللغةفياتفاىوأمام،رابعةجهةمنعنتولامشقةغير

جهةمنالقرشيينأصحابهعنالروايةومنالقرسيالنبيحديثمن

.(1)(قريشلغةهيإنماالقرانلغةبأننسلمأنإلا،خامسة

الخامس:القول

)وقيل::فقال،النيسابوريحكى-جميعا-العرببلهجاتالكريمالقراننزل

.(2)(العربلغاتمنكانتلغةأيمنلغاتسبع

يلي:لماوذلكبالصوابوالأولىبالقبولالأحرىهوالرأيوهذا*

ذلك:مثال:الرايلهذاالعلماءاختياربعض:اولا

:(والعربقريشبلسانالقران)نزل:أسماهباباالبخارييذكر-1

.[91ه:الشعراء9(3)(مبينعرييبلسالأ!،12:يوسف9(عربيا!قرألا

.(4)(لسانكلمنالقرآن)في:ميسرةأبويقولكا-2

.501،601الجاهليالأدبفي(1)

.1/12البيانجامعهامش(2)

.19/01حجرابنبشرحالبخاريصحيح(3)

.2/156)4(الإتقان
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أحرفسبعشعلىالقرأنفزولحديث!

الأمورالآتيش:منواضحوهذاةالرأيلهذاالعملىالتطبيق:ثانيا

ألفاظمنبعضافيهأودع.(1)القرآنغريبكتابه!لعباسابنألف-1

ذلك:علىللدلالةنماذجولنأخذ،العرببلهجاتالمفسرةالكريمالقران

والسفيه:،!؟3:البقرة9(9لشفهاءءامنكماأنؤمنقاثوأ،:تيالثهقول-أ

.(2)غسانبلغةالجاهل

.(r)طيءبلغةالخصبيعني!53:البقرة9(رغدا،:وقوله-ب

.4c)هذيلبلغةعذابايعني[59:البقرة9،!رجزا:وقوله-ج

.()كنانةلغةعماغرينيعني!6ه:اليقرة9(نخشين!:قوله-د

بلغةبعيدضلاللفييعني؟البقرة:671!(بمدشقاقيلفى،:قوله-وو

.(6)جرهم

كذلك،القبائللغاتكتابفيسلامبنالقاسمعبيدأبوألفوكذلك-2

.حسنونابنصنع

الضوءإلقاءيمكنفإئهالقرانفيال!مفرقةاللغاتعلىدليلاهذاكانوءاذا

علىذلكفمن،اللغةمستوياتجميعفياللهجاتحكتالقراءاتأنعلى

1/\ط/الزهراءمكتبة/بولوطأحمد/دلهوقدمحققه(1) 993- ! 1 4 ? rم.

.38القرانغريب(2)

السابق.(3)

السابق.(4)

(o).السابق

.39السابق(6)
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ومسائله!الحتابقضماياعرض
الحصر:لاالمثالسبيل

الصوتي:المستوى:أولا

بألفالضالينولاالجمهورتراءة17:الفاتحة9(آنخالتن!و!:مثال

جهمزةالضألين(ولا!:أ!131ت9السختيانيأيوبوقراءة،الضادبعد

المبرد!9يزيدبنمحمدالعباسأبو)وحكى:جنيابنيقول.(1)الضادبعد

سمعت:قال-[الأنصاري9زيدأبيعن!!942تالمازق9عثمانأبيعن

(جأنولاق!نإذنبهعني!نمرللافيؤقئذ،:يقرأ!!441ت9عبيدبنعمرو

:تقول،العربسمعتأنإلىلحنقدفظننته":زيدابوقال[39:الرحمن9

الطويل!9:!!501ت9كثيرقولوعليه،ودأبةومأدةسأبة

اخمأزتبانعبيطانعواليماإذا.

يل!لطوا9:لوقا

فادهأئتبيضهاوأفابياضافتجفلتسودهاأفاونلأزضبى

.(3)(كلذينقاسأنينبغيلغةإنها:الفتحأبوقالما)وعلى:حيانأبوويقول

)وأما:الموافي/ديقول،الهمزتحقيىفيمبالغةالطويلةالحركاتفهمز

المحققينومن،وقيساتميمامنهاذكرنافقدالتحقيقإلىمالتالتيالقبائل

نإبل(عيلانقيس)منوغنى()قضاعةوكلب(ربمعة)منأسدبنو-أيضا-

فيه.للهمزلاحظمافيهمزونيبالغونقدهؤلاء

.1/30والبحر1/46)1(المحنسب

.1/46،47)2(المحنسب

.1/35)3(البحر
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احر!سبعشعلىالعرانفزولحديث!

كانواأسدبنيوأنوالخأتم()العألميهمزكان!!09أتالعجاجأنروى

دأبة،هذه:يقولكلبمنرجلوسمعويؤن!(ومأجوج)يأجوجيهمزون

رثأت:تقولغنىعنامرأة،سسمعتفيهماالألفبهمزسأبةامرأةوهذه

،السلاممنوهوالحجر(،استلأمت:قولهمالبابهذاومن،بأبياتزوجي

ولبأت(الحلاوةمن)وهوالسويقوحلأت()استلمتوأصله،الحجارة:أي

:منظورابنقالط،التوهمبهمزةالهمزةهذهسميتوقدلببت()وهوبالحج

إلىذهبت(اللبنرثأتسمعت-لمازوجيرثأت:قالتمنأي-)كأنها

منها.الميتمرثيةأن

1.الأعراف:9(معائشيخيهاكموجعلنا،:المدينةأهلتراءة:ذلكومن

قؤ!لاب،:وتراءتهالنمل:44!1،سأقيهاعنوكشفت،:كثيرابنوقرا

وتراءة139:الرحمن9(جأنولاإنم!ى،:عبيدبنعمرووتراءةعم!:ص9(والأعناق

.(1)[7:الفاتحة](الضأئينولا،:السختيانيأيوب

.!16:البقرة1(بقهماومإمهاوفومهامنالأزعقتئتتهابايخرج،:مثال

عباسوابنمسعودبنالثهعبدتراءةالتفسيرهذا،ويؤيد،الثوم"-"وفومها

(2)
bbت9الفراءوقال،المبردواختيار،مضرلغةوهي:قيل."ولومها" 2 0 V:

نوردها-،ناطقيهااولمعزوةوالفاءبالثاءصيغ89وهنا.(3)(قديمةلغةوهي

/السعادةمطبعة/06،16البيليالرفاعيالموافي/دوقرل!تميملهجتيخصائص(1)

.م1987كل1/1407ط

.8A/؟المحتسب(2)

.1/219)3(البحر
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ومسائله!بالحظقخهماساعرض
الحرفين:نسبةلنوضح-هنا

.(1)تلفمت:يقولوغيرها،الفمعلىتلثمت:تقولتميم-1

.(Y)الأثاثيتميمبنيولغةالأثافي-2

.(31مغثورتقولوأسد:قالمغفوروالواحدة-3

مسعودبناللهعبدترأ[96:الأنياء9(يعملوتحدء!لفنوهم،:-4

والجدفالحجازأهلبلغةالقبر)هو:جنيابنيقول"جدث""!حدب

من:!لعباسوابنالثهعبد)قرأ:حيانأبوويقول.(4)(تميملبنيبالفاء

والفاء،للحجازءا!ثلا،لالفاءوقرىأ،القبروهو،المثلثهبالثاءجدثكل

.()(لتميم

.0411:عمراناكل9(ضثهموكلقزحالقؤممشفقدترخيغسمئملى،ن،:مثال

جاءتتميملغةوعلى.(6)تميملغةوالضم،الحجازلغةبالفتحقرح""

الحجازلغةوعلى،والأعمشوخلفوالكسائيوحمزةبكرأبيتراءة

لفم!.لثم!3/3996،940061اللسان(1)

(Y)العامة/الهيئة/سرفمحمدمحمدحسين.دتح/آ27السكيتلابنالابدال

.1/465والمزهر،م1978-!1398/القاهرة

.621الابدال(3)

.2/66المحنسب(4)

.6/9rrالبحر(5)

.!قرح6819والمصباح،1/96الجلالينعلىهامش:القباثللغات(6)
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احرفسبعشعلىالقرأننرولحديث!

.(1)الباقينتراءةجاءت

.016:أب!(أفصئطنلاتغبدوأأتءادميننىإلئكئمأعهدألؤ!:مثال

:(2)ولهجاتتراءاتفيهاأعهد

.والهاءوبالعينالهمزةبفتحأعهد"":الجمهورقراءة-أ

الكوفي:سرحيلبنوالهذيل!!211تمصرفبن9طلحةقراءة-ب

منأكثروالتاءالنونفيالكسروهذا،تمهمملغةوهي،الهمزةبكسرأعهد،"

وتعهد.نعهدبمعنى،المضارعةحروفبين

"و!وأحهدكا"تميملغةأحدلما"!!031ت9وثاببنيحعىتراءة-ج

أدغموا،مخهادمجهايريدون،محادخا:قولهمومنه،تميملغةعلىأحد"

.الحاءفيالعين

وفتحوالهمزةالميمبكسرأعهدالم!لوثاببنالهذيلقراءة-د

لغة--هناكولكن،الياءسوىالمضارعأولكسرمنلغةوهي،الهاء

يعلم.هلم:يقولون،الياءفي-أيضايكسرونأنهم،كلبلبعض

من،يعهدعهد:يقال:الهاءبكسرأعهدل!!لوثابابنقراءة-!

.يضربوضرب،ينعمنعمباب

.!9:؟الضحى(الديصفلانفهزفافاال!:مثال

.)بتصرف(1/488الإتحاف(1)

.7/343البحرمنعلخصة(2)
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ومسائلهالحتابقضماليماعرض

!!92ت9التيميوابراهيممسعودوابن،بالقافالجمهورتقهر،"

ابنويعزو.(1)الجمهورقراءةبمحنىلغةوهي،القافبدل،بالكاف

الرجلوقهرت:فيقول،أصحابهاإلىاللغتينإحدى!!442ت9السكيت

أسد،بنيمندورانبنغنمبعفبنيوسمدت:قال،اكهرهوكهرته،أقهره

ء(2)تكهر()فلا:يقول

:البنيويالمستوى:ئانيا

.!91:البقرة9(ائمؤت!رئقألضؤعيأذاكم+1عنبعنميخعلوبئ،:مثال

.(r)(تميمبنيإلىالحسنتراءةونسبت)الصواقع:الحسنقرأ"الصواعق"

.(4)ربيعةبنيبعضالنحاسويضيف

.(فمافؤتهابعوضعهفاشلأيضرب1نلالمجتتخىءاللهإن،:مثال

البقرة:9621

)أستحيا(،والماضينيءايب،ىعحتسي":الجمهوروقرأ،يستحي"لا

محيصنوابن!!481أتسبلروايةفيكثيرابنوترأ...الحجازأهللغةوهي

يستبيمجرىيجرونها،تميمبنيلغةوهيواحدةبياء)يستحي(ويعقوب

الطويل!9:!التغلبيعمرو9الشاعرقال

.486لم8البحر(1)

.411اللإبدم(2)

.1/86والبحر3القرآنشواذفيمختصر(3)

/3ط/العربيةالنهضةمكتبة/زاهدغازي/دتح/1/941للنحاسالقرانإعراب(4)

.م1988-كل1459
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احرفسجشعلىالقرأنثرولحديث!

بالذمالدميبوءلآمحابىمناوتتق!،ملوكمنايح!ستألا

الطويلأأ:!!435تالمتنبيأالشاعرقال،استحىوالماضى

الوردمنإناءفيبستكرعنيغرضالماءاستحينماإذا

149:عمرانال1!بيوتحئمفىتذفزونوماترالونبماوأنبئكم،:مثال

وقرأ،مشددةبدال"تدخرون":الجمهور)وقرأ:البحرفيجاءلما"تدخرون

ساكنةبدال"تدخرون":السمالوأبوالسختيانيوأيوبوالزهريمجاهد

:سلامابنيقول،لغتانوالتخفيفوالتشديد.(2)(مفتوحةوخاء

.(3)(كنانةبلغةمخفف()تدخزون،تميمبلغةمثقل()تدخرون

.214:الأنفالأ(اتعضوىبألعذلهؤوهمالدشابائعذلهؤإذأنتم،:مئال

الحجازيين:قول)وأما:!!509نحو9الأسمونييقول"القصوى"

وتم!م،الأصلعلىبهنبه،استعمالافصيح،قياسافشاذ""القصوى

بنزيدقراءةجاءتتميملغةوعلى.(4)القياسعلىالقصيا!":يقولون

على)القصيا()5(.

.!55:لكهفا1(قبلأئعذابانيهمأؤيآ!:مثال

.1/125،121)1(البحر

.2/467البحر(2)

.1/95الجلالينعلىهامشالقبائللغات(3)

العربية.الكتبإحياءدأر/4/213الأسمونيسرحعلىالصبانحاشية(4)

.4/500)5(البحر
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ومسانلهالحتابصيماياعوض

:(1)تراءاتبعدةترئتقبلا""

وابنوالأعمشوالأعرجالحسنتراءةوهيوالباءالقافبضمقبلا""-أ

1ت1ليلىأبي 4 Aالأصبهاقعيسىوابنسعدانوابنوأيوبوخلف!أ

والكوفيي!ن.جريهروابن

الكوفيين،عداماالسبعةقراءةوهي،الباءوفتحالقافبكسر"قبلا"-ب

ونسبت!!61ءتالهمداني/كل015تالثقفي9عمرلنوعيسىومجاهد

.(r)لكنانة

تميم،لغةقبلحلىتخفيفوهي،الباءوسكونالقافبضمقبلا،"-ج

الحسن.رجاءأبيقراءةوهي

طلحةعن!!17تعتبة9غزوانوابنكعببن؟بيبهاوقرأقبي!""-د

.!81:نلقما9(صا!للخدكولالضر،:لمثا

:أحنىبنعمرو1ساعرهمقال،تميمبنيلغةالعينمشدد:صعر"تصعر"

الطويل!9

سفيعؤمميلهمنله1فمناصفرخذهانجبارإذاوكنا

:فيقول،باللهجاتالقراءاتالدمياطيويربط+(3)الحجازلغةوتصاعر

لغة،العينوتخفيفالصادبعدبالألفوخلفوالكسائيعمرووأبو)فنافع

.؟6/39البحرمنيتصرفملخصة(1)

(Y)؟كل!/1الجلالينعلىهاث!سلاملابنالقبائللغك.

.؟7/82البحر(3)
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احر!سبعشعلىالقرأننزولحديث!

لغةألفىبلاالعينبتشديدوالباقون،والأعمشاليزيديوالهقهم،الحجاز

.(؟)فيميلهاأعناقهافيبالإبليلحقداء،الصعرمن،تميم

.51:لقدرا9لفخر(!مظلعحقدلز!،.:مثأل

وابنوالأعمشرجاءوأبو،اللامبفتحلمامطلع":الجمهورقرألما،مطلع

بكسرها،عنهبخلافعمرووأبووالكسائيمحيصنوابنوطلحةوثاب

الطلوعوموضعبالفئحالمصدر:وقيل،تميمبنيلغةفيمصدرانهما:ففيل

.(2)الحجازأهلعندبالكسر

:يي!ر!لاالم!نننوى:ثالئا

.(3)"بعوضة"بنصبالجمهوروترأ!62:البقرة9(بموضةفامثلأ،:مثال

العباجبنورؤبة!!151ت9عبلةأبيبنوابراهيمالضحاكوترأ

الرفعأنثبتوقد.(4)بالرفع"بعوضة!أ!602ت9وقطرب!!41هت9

.()تميمبنيمنناسلهجة

.(6)تميمإلىالقرطبيويعزوها

.2/633لاتحافا(1)

.8/974البحر(2)

.12،يلا1/122)3(السابق

)4(السابق.

مصر-المدنيمطبعة-قراعةمحمودهدى.دتح،1/95للأخفشالقرانمعاني(5)

.م1995هـ/1/1411ط

.1/287)6(الجامع
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ومسائلهالحتاب!ماياعرض

.46EY:البقرة9(لأنمنلنما1أقتالعلت!م!غبإنصعسيتزهل،:مثال

1229القتالسورة-وفي-هناالسينرسكجل*"متيسع"نافعقرأ"عستم"

!!388تعلىينمحمد9الادفويبكرأبوقال،بفتحهاالباقونوقرأ

لههاذا،خاصةالمضمرمععسىمعالسينيكسرونالحجازأهلإن:وغيره

ت،المتكلم،تبالمضمرويقيد،الفتحإلافليسزيدعسى:قيل

فيماويفتح،الوجوبلاالجوازسبيلعلىوذلك(الاناثن،المخاطب

.(1)(الوجوبسبيلعلىذلكسوى

أ!769ت9عقيلابنعنهايتحدثأخرىقضية)"عسىلمابوتتصل

اسمعليهاتفمإذاالبابهذاأفعالسائربينمن"عسى")اختصت:فيقول

وجاز،تصملغةوهذه،السابقالاسمعلىيعودريمض"اهيفيضمرأنجاز

،يقومأنعسىزيد:نحووذلك،الحجازلغةوهذه،الضميرعنتجريدها

في"يقوم"وأنزيدعليعودمستترضمير"عسى"فييكونتميملغةفعلى

فىيقوم"عسىكاوأنفيضميرلاالحجازلغةوعلى"عسى"بنصبموضع

والتأنيث:والجمعالتثنيةفيذلكفائدةوتظهر."عسى،برفعموضع

يقوما،أنعسياوالزيدان،تقومأنعستهند:تميملغةعل-فتقول

نأعسينوالهنداتتقومأنعستاوالهندان،يقومواأنعسواوالزيدون

يقمن.

يقوماأنعسىوالزيدان،تقومأنعسىهند:الحجازلغةعلى-وتقول

نأعسىوالهندات،تقوماأنعسىوالهندان،يقومواأنعسىوالزيدون

.1/255البحرمنبتصرفملخضا(1)
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!!حأعلىءسبعشالقرأننزولحديث!

(1)

يعمن(

وزحالى:سبحانه-اللهقالفقد،وخراءتهالقرآنفيصدىللهجتينوردوقد

لهضاشن!ابىولاضنهتميخرايكوبؤأ1تعمهمطقؤصلايممئخرقختهنءامنوأأفذيني!يها،

.111:تلحجراا9(يخضمئهنيكن1ن!د

-!1393ت9الدينمحىمحمد/الشيختعبيرحد-علىالسياقوهذا

فيالقومضميرمنمجردة)عسى(لأن:الحجأزأهلللغة)مطابق!م9731

أأنإلىمسندةتامةفهي،الثانيةالجملةفيالنساءضميرومن،الأولىالجملة

"وعسينمنهمخيرايكونواأنعسوالقيلالنقصانعلىأجريتولو(والفعل

وأبي:الثهعبدتراءةفيتميمللهجةصدىوورد.(2)،منهنخيرايكنأن

.(3)(يكنأنوعسين...يكونواأن،عسوا

.!65:الزمر9(هئد،بثجفىفرظتمانفس!ئضرتئعكتقولأن،:مثال

وأبو،ألفاالمتكلمياءلإبدال"حسرتىيا":الجمهورتراءةحسرتا"يا"

جمعا:والياءبالألف،حسرتاييا":وعنهالإضافةبياء"حسرتييا"،جعفر

مثل:الحسرةتثنيةأراد...ساكنةأومفتوحةوالياء،والمعوضالعوضبين

.(f)كعببنبلحارثلغةعلىالياءتقديرفيالتثنيةوألفوسعديكلبيك

01طالتراثدار/1/343مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرح(1) f 0 0 / Y!.

.1/434عقيلابنشرحهامثى(2)

.1/448الإتحافويراجع\Ire/8)3(البحر

.54!لا/7)4(البحر
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ومسائله!طحتابقضاياعرض
.617:الزخرف9(لظانباهمولبهنكانواظائتهتموما!:مثال

الله،عبدوترأ،فصل)هم(أنعلى،الجمهورقراءةهذه:الظالمين

مبتدأ؟هم""و،همخبرأنهمعلىبالرفع""الظالمون:النحويان0زيدوأبو

عندفصلهوماجعللميملغةأنأ!2،25أت:الجرميعمروأبووذكر

سمعتهم:زيدأبووقال،!خبرعلىبعدهماويرفعون،مبتدأغيرهم

برفعيعني!02المزمل:9(أجزاواعظمخيرهوالثهعند،تجدوه:يقرؤون

الطويل!9:!!68ت9ذريحبنقيسوقال"وأعظم"خير

أقدز؟نتبألملاعليهاوكتتتركتهاو؟نتليلىإلىتحن

.(1)،بالرفع"يعنيمنكخيرهوزيداأظن:يقولرؤبةإن:سيبويهقال

.!02:الليل1؟لأعكارئهوجهاشغلإالا،:مثال

فيداخلاليسلأنه؟اسحثناءوهوابتغاء،"بنصبالجمهورقراءة"ابتغاءلما

رفع،لأنه""نعمةموضعفي،البدلعلىبالرفعوثابابنكاوقرأنعمة"من

تميم.لغةوهي

البسيط!9:أ!.ق22أتخازمأبيبنبشرقولبالوجهينوأنشد

تختلفوالطلماتالجاذرالأبهاأنيسلاقفاراخلاءأضحت

الرجز!9:!!68تالعودأجرانالراجزوقول

(1)ا!ميسوإلاا!افيرالاأشس!بهاليسوبلدة

.8/27البحر(1)
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أحرفسبعشعلىالقرأننونلحديث!

الدلاليالمستوي:رابعا

التيالاراءعنحديثناعندالمستوىلهذاعديدةأمثلةضرنجاأنسبقلقد

اللغاتعنالحديثعندوكذلك،السابعالرأيوخاصة،الحديثفسرت

الكريم.القرانفيالمفرقة

تعليق:

قد-السبعةالأحرفمن-وساذهامتواترها-كثيروغيرهاالقراءاتهذه

الجانبفيالحديثحصرودعوى،اللغةمستوياتجميععلىاستملت

الجانبفيحصرهبدعوىنسلملاكما،البحثهذافيبهانسلملاالدلالي

تلكتعدوألا)ويجب:فقال،أنيسإبراهيم/دذلكإلىذهبكما،الصوتي

صفتهفيوتباين،الصوتمخرجفياختلافمنالصوتيةالنواحيالأحرف

الكلمة،منالنبرموضعفيتباينأو،رخاوةأوسدةأو،وهمسجهربين

لهايعرضالتيالموضوعأتمنذلكغيرإلى،اللينأصواتمقاييسأو

منتميزهصفاتالشعوبمنسعبلكللأن،اللغويةالأصواتعلم

.(2)(الكلاميةبالعاداتالمحدثونيسميهمماعافاجزءاوتكون،غيره

:النصوصبعضفىقبائلسبعاحثرهنذحر:ثالئا

بنسعدبنوثم،قريشوقاعدتهذلكأصل:بعضهم)وقال:ذلكمن

اللسانفيمخالطوهو،وترعرعونشأ،فيهماسترصع!نىالنبيلأن،بكر

مكة،منلقربهموألفافها،وضبة،وأسدا،وخزاعة،وثقيفا،وهذيلاكنانة

وسكنإليهمانضافومن،وقيساتميماهذهبعدمنثم،عليهاوتكرارهم

.8/484البحر(1)

.57العربيةاللهجاتفي(2)
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الحتابومسانلهقخماياعرض

.(1)(العربجزيرة

يلي:هايلاحظالنصهذاففي"

-ف!عقث--هذيلبكر-كنافةبنسعد-)قريشسبعمن"!ثرالقبائل1

إليهم.انضافمنب!ضافةقبائلعشرفهذهقيس(ممستميم-ضبة--أسدخزاعة

.!العربجزيرة)وسكن:عبارة-2

وغيرهم:قريشيينالعلماءتوفم!:رابغا

بلغةنزلالقرانإن:قالمنقول):البرعبدابنقول:ذلكمن

لاوقريشونحوها،الهمزاتتحقيقمع،القراءاتفيصحيحموجودقريش

.(2)(تهمز

فييقررف!نه،قريشبلغةنزلالقرانبأنيعترفكانن)و-القولفهذا

.كثيرةأوقليلةبنسبالأخرىالقبائلبتمثيلذاتهالوقت

قريش:بلغسالقرأنبنزولالقولوادلشأراءمناقشش:خامممنا

فيهيقرالذيالسابقرأيهظلفي-هنا-قتيبةابنرأييناقشأنبدلا-1

حين(!عئى:يقرأ)فالهذلي:قالحينما،الكريمالقرانفيالعربيبالتمثيل

والأسدى،وششعملهابهايلفظهكذالأنه135:يوسف9حين(حئى!يريد

والتميمي"إليكمأعهدألم!و"وجؤهت!نموذ"و"تعلم"ولماتعلموندا:يقرأ

111:البقرة9(لهئمقيللهاذا!:يقرأوالاخر،يهمزلاوالقرسي،يهمز

بضخعنناءهد،و،الكسرمعالضمب!شمام414:هود9(اقاءو!وغيصق

.219/؟البرهان11)

.،.2/3الإتقانوبراجع،428لم؟السابق(21
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احرفعطنىيسبعشالقررأنلزولحديثبم-

لاتآفنا(لكما!و،الضممعالكسربإسمام516:يوسف9(إفنارذت

.(1)(إنسانكلبهيطوعلاماوهذا،الإدغاممعالضمبإسمام111:يوسف9

.النظريكلامهيردقتيبةابنعندالعمليفالتطبيق

قريشإلىخفيطرفمنينظرونالذينمن-أيضا-فازشابنويعد_2

فيهرعىالذيالوقمتفيلأنه،للهجاتهمالقرانتمثيلفيسواءعلوالعرب

بابه-يضاعوالمنتقاةاللغةهذهفيوتأثيرهاالوفودرعى،قريشاصطفاء

.العربلغاتاختلاففيالقول

كعنعنة،الخصوصيةفيالمتوغلةاللهجاتعنتريشبارتفاعقولهم-3

،اللهجاتهذهمنبكثيرقرئقدف!نه،ذلكغيرإلى،قيسوكشكشة،تميم

سك.دونالسبعةالأحرفمنالقراءاتوهذه

يلي:ماذلكأمثلةومن

يقول.!24:مريم9(سرئ!مخنكرتكجعلقذ،:تعالى-الثهيقول-أ

في:فيقولون،سيناالمؤنثكافيجعلونف!نهم،قيسكشكشة)فأما:القرطبي

.(2)(سزياتختشربشجعل،:(سرئ!غنكرنك،جعل

يلي:ماالنصهذانلأونلاحظ8

،(3)أسدإلىفارسابنيعزوهاحينفي،قيسألىالكشكشةنسبة-1

.63،64صانظر(1)

.92/؟الجامع(2)

.34،35الصاحبي(31
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
.(1)تميمإلىالأسمونيويعزوها

)وتراءة:العلماءبعضقالحينفي،فيهابالقراءاتالتصريحعدم-2

.(2)(سرياتحتشربشجعل،:بعضهم

ضروسة)وأي:يقولمنلقولداعيفلاولهجةقراءةثبتتعندما-3

.(3)(فاصلةولاسجعفبليستوهي،سيناالكافيقلب-أنإليبالقائل

.[o:تحةالفا9(فتعبطبخكنجطإنجك،:تعالىلقا-ب

الفصحى،وهي،الحجازلغةوهي،الجمهوربهاترأ!نستعين"نون)وفتح

بنويحيىأ!82ت1حبيشبنوزر،أ!74؟تالليثيعميربنعبيدوقرأ

وتميمقيسلغةوهي،بكسرهاوالأعمش،!!9ست1والنخعي،وثاب

أسبهه،وماالفعلهذافيالمضارعةحرفحكموكذلك،وربيعةوأسد

.(4)(هذيللغةهيالطوسيجعفرأبووقال

!ه:مسعودابنيقرؤها!35:أيوسف(حينحتى،:-تعالىالثهقولفي-ج

هذلية.لغةوهي،عيناحتى!"منالحاءب!بدالحين(عئق،

.11:الكوثر9(انكؤثرأغطيناكإئا!:-د

محيصنوابنوطلحةوالحسنبالعينالجمهورقراءة8أعطيناكلا

.4/282الأسمونيسرح(\-)

السابق.(2)

(r)37،38الصاحي.

.23،24لمابحر"(4،
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أحرفسبعشعالىالقرأن!ولحديث!

"لجرراللهرسولعنمرويةقراءةوهي"بالنون"أنطيناك2ء!95ت9والزعفراني

أبدل...قريشأولىمنالعاربةالعربلغةهي!!255ت9:التبريزيقال

فحسن،غيرهافيالعينمكاناللغةهذهفيالنونعنيان!ف،نوناالعينمن

بنفسهاأصلاللغتينمنواحدةكلبلكذلكفليسالصناعيالبدلعنياوإن

النونأبدلتثمالعينالأصل:يقولفلاواحدكلمنالتصرفتماملوجود

.(1)منها

بكربنسعدقبائل-إلىأيضا-الرواةونسب:أنيسالدكتورويقول

،نونإلى"أعطى"الفعلفيالعينيقلبونكانواأفهموالأنصاروالأزدوهذيل

هذهالرواةسميوقدالكوثر(أنطيماك،إنا:لهرئوقدأنطى"":فيقولون

،والاستنطاء،والفحفحة،والتلتلة،فالكشكشكة.(2)بالاستنطاء(الظاهرة

عنهايرغبفلم،بهاقرئلكنها،الخصوصيةفيمتوغلةلهجيةظواهر

.فائدةبهاوكفى،بهاللاحتجاج

يلي:بماعنهافيجابالأية-وأما4

بل،قومهلكونهمفقط-قريشبلسانأرسل!والنبييكونأنيستلزملا-أ

الأعرابيخاطبأنهبدليل،كلهمإليهمأرسللأنه،العربجميعبلسانأرسل

الوحيأنعلىفدل،مسألتهبجوابعليهالوحينزإعأنبعديفهمهبماسألهالذي

والوحي،قرسيغيرأوكانتريشاالعربمنالسائليفهمهبماعليهينزلكان

.8/519)1(البحر

.401،141العربية)2(فياللهجات
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ومسانله!،لحتابقضاياعوض
.(1)يتلىلاأويتلىترآنايكونأنمنأعم

إنما،متلوغيرأوكانمتلواكلهالوحي)إن:ووأ944ت9بطالابنيعول-ب

عربا-كافةالناسإلىبعثرني-كونههذاعلىيردولا،العرببلساننزل

يبلغهوهو،عربيالوحيبهعليهنزللملذي،للسانلأن-عجماوغيرهمأو

.(2)(بألس!همالعربلغيريترجمونهوهم،،لعربطوأئفإلى

لاالعرببلسانالقرانترولعلىوحجةدليلاإلاتصلحلاالايةهذه-ج

.(3)(خاصةقبائلأوعهعينةقبيلةبلسانأو،خريشبلسان

تكلمنراك:لهقيلحتى-جميعاالعربلوفود!النبيمخاطبة-د

بنينروربيتيخديبيف!خسنربميأدبيي":فقال،كثرهنفهم!بماالوفود

له.بالمترجم!بالنبيلأتى--فقطقريشلساناللسانكانفلو.(4)"سغد

كلامجاءفقد!همسعودابنلقراءة!هعمرإنكارمناقشةوأما-5

والحديث:القديمفيحولها

القديم:-ففىا

تراءةعلىالناسعثمانيجمعأنقبلذلك)وكان:حجرابنذكر

.19/11،12الباري)1(فتح

.19/12)2(السابق

العلمدار/2ط/8/851علىجواد/دالإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(3)

.م1976/للملالين

محمرد،الزاويأحمدطاهرتح(4/؟)الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبقيالنهاية(4)

العربية.الكتب)حياء!ر/الطناحيمحمد
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أحوفسبعشعررالقرأن!ولحديث!

يحتمل:بسندهداودأبيطريقمنأخرجهأنبعدالبرعبدابنقال،واحدة

لاد*!سمابنبهقرأالذ!أنلا،الاختيارسبيلعلىعمرمنهذايكونأن

فيماالاختطرجازأنزلتأوجهسبعةعلىتراءتهأبيحتلهحاذا:قال،يجوز

شزل:بقولهماعثمانثمعمرمراديكونأنويحتمل:سامةأبوقال،أنزل

الناسعلىسهله-تعالى-الثهإنثم،نزولهأولكانذلكأنقريشبلسان

العربلغال!عقدلكيخرجلاأنعلىلغاتهمعليقرؤوهأنلهمفجوز

لهفالاختيارالعوبغيرمنبقراءتهأرادمنفأما!ئبايزعرنيلسان!:لكونه

ابنإلىعمربهكتبمايحملهذاوعلى،الأولىلأنه،قريشبلسانيقرأأن

كانفإذا،التعبيرفيمستويةالعربيلغيربالنسبةاللغاتجميعلأن،مسعود

فلولغتهعلىالمجبولىالعربيوأما!رالنبيبهلغةفلتكنواحدةمنلابد

.(1)(بلغتهيقراأنلهالثهإباحةمعالتحولعليهلعثرتريشبلغةتراءتهكلف

9لحديث:-وفيب

لأنها،الاحتمالبعيدةالروايةهذه)مثل:المعاصرينالباحثينأحديقول

الشريف:الحديثإليهرمىماتخالفكماالقرانيةالقراءاتفيتتاقفالتيسير

إرغامعنمسعودابنينهىأنعمرأرادإذاإلا،أحرفسبعةعلىانقران"أررترل

.(2)ألسممهم(إليهتميلوما،يستطيعونعابغيرالقراءةعلىالقرسيين

نأمنالرغمعلىأنهبالذكرجديرهوأومما:الطيبالجوادعبد/دويقول

أ!راكانالقراءاتفيالتيسيروأن!كل!الرسولمنالسماعفيهاروعيقدالقراءة

.19/32الباريفتح(1)

976/السعادةط/801نجاابراهيم/دالعربيةاللهجات(2) /! 1' q1\}.
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ومسائله!الحتابقضالياعرض
،-بالمرادفأحيانا-يقرأكانالصحابةبعفىأنثبتقدفإنهالسماععلىموقوفا

ذكروقد،سماعهمنذلكيكنلمولو،قومهلهجةتنالهسبالتيالأداءبطريقةأو

.(؟)مسعود(أبنبهاقرأالتيالقراءةتلكالقبيلهذامن

عمرإنكارلأن،التاويلاتوأوجهالتفسيراتأصحهوالقديموالتفسير

نطاقفيالمشهورإلىالمشهورغيرعلىالناسيقرئمسعودابنأنعلىمبثى

.!الثهرسولعنالهروي

نزلف!نما،قريشبلسانفاكتبوها....):!هعثمانقولهناقشةوأما-6

بنبكرأبوالقاضي)قال:العلماءبعضعنجاءبماعليهيردف!نه(بلسانهم

تقملموانه،معظمهأي،قريشبلسانالقراننزل:عثمانقولمعنى:الباقلاني

إناجعلته،:تعالى-قولهظاهرن!ف،قريشبلسانجميعهأنعلىقاطعةدلالة

مضرأرادأنهزعمومن،العربألسنةبجميعنزلأنه13:الزخرف9(؟بر،عرئاقز

اسملأن،البيانفعليهغيرهمدونقريشاأو،اليمندونهماأو،ربيعةدون

نأللأخرلساغالدعوىهذهساغتولو،واحداتناولاالجميعيتناولالعرب

سائرمن!النبيإلىنسباأتربلأنهم،مثلاهاشمبنيبلساننزل:يقول

ابتداءأي،قريشبلساننزل:قولهيكونأنيحتمل:سامةأبووقال.قريش

بلسانأولانزلإنه:يقالأنوتكملته...غيرهمبلغةيقرأأنأبيحثم،نزوله

قراءتهافيالمأذونالسبعةبالأحرفنزلثم،السبعةالأحرفأحدقريش

الحرفأنرأىواحدحرفعلىالناسعثمانجمعفلما...وتيسيراتسهيلا

لسانلكونهعليهالناسفحمل،الأحرلىأولىبلسانهأولاالقراننزلالذي

-مسعودلابنعمركلاميحملوعليه،المذكورةالأولويةمنلهولما!ك!النبي

.121هذيللغة:العربلغاتمن(1)
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احر!سبعشعلى،لقرأنثزولحديث!

.(1)أيضا(

،"ال!ابوتكتابةحولالاختلافسأنفيجاءماالسابقالقولويصدق-7

النبيمنالسماعصدقهلهجئااختلافاكانالاختلافهذاوأن"التابوه"أو

وزيدابيوقرأ،بالتاء،"التابوتالجمهور)وقرأ:حيانأبويقول!كل!

قراءةوعليهتريشلغة"ف"التابوت.(2)الأنصار(لغةوهي،بالهاء"التابوه،

ثابت.بنوزيدأبيقراءةجاءتوعليها،الأنصارلغة،"والتابوه،الجمهور

أحدهما::(أصلينمنالحرفان)هذان:جنيابنيقول،هذاتعليلوفي

)التابوه(فيالهاءإن:فالقولهذابعدمنثم(هب)ت:والأخر(تب)ت

التاءمنواحدكلأنوهو:ذكرهلماوذلك"التابوت"فيالتاءمنبدل

فقدوأيضا،الموضعهذاغيرفيالزيادةحروفومن،مهموسحرفوالهاء

وطلحة،،حزة:فقالوا،الوقففي-للتأنيثالتي-التاءمنالهاءأبدلوا

هذاويؤكد،الوقفعندالتاءهذهفيمطردمنقادوذلك،وجالسة،وقائمة

فيبالهاء،الفراه:الفراتفيتقولأفواههامننتلقاهتراللاعقيلعامةأن

فيتشبهالفراتفيالتاءترىأنكبذلكا!لأنسفيوذلك،والوقفالوصل

التاءأبدلالاخرالاخرأسبهوقدوقففلما،وقطاةوحصاةفتاةتاءاللفظ

علةالعلةاستحكامعنالبدليكنلملأنه،الوصلفيذلكعلىجرىثمهاء

.(3)بينهما(ويفصل،لالوصحالمنالوقفحالفيراعى

القبائلتلك)وكانت:نفسهقالهبماالرافعيالأستاذعلويرد-8

.1/19الجامعويراجع91/01الباريفتح(1)

.2/261)2(البحرالمحيط

.129،130/'المحتسب(3)
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ومسائله!الحتابقضاياعرض
غرائزها،فيالممنطقية-المودعةالأقيسةمختلفة،اللهجاتمتباينةبطبائعها

بهفيديرون،منهااستحسنوهعاويأخذون،لغاتهميسمونفكانحقريش

كانوانفهذا.(؟)(فعلوهمابادينكانواولو،قياسهعلىويجرون،ألسنتهم

القرسية.اللهجةفيك!بيرتاثيرلهاالمقبائلأنإلا،متقدمدورفي

يلي:بماعليهالرديمكنف!نه،حسينول/دقالهماوأما-!

القراننزولعلىيجمعوالمالعلماءإن:نقول،الإجماعجهةمن:أولا

يقول،القرانبلغاتهانزلتبائلضمنقريشايجعلونفأحيانأ،قريشبلغة

بع!كو،قريشكعب:الكعبينبلغةالقران)نزل:!عباسابن

وتيموهذيلقريشبلغة)نزل:السجستانيحاتمإبوويقول.(2)(خزاعة

السيوطي:ويقول.(3)بمكر(بنوسعد،وهوازن،وربيعة،والأزد،الرباب

لفضاعة،ولغة،لهوازنولغة،لجرهمولغة،اليمنولغة،لقريشالغة

)4لطيولغة،لتميمولغة )p).عباسابنيقول،قريشايذكرونلاوأحيانا

بلغةخمسةمنها،لغاتسبع:قالأو،أحرفسبعةعلىالقران)نزل:!

قبائلخمسوهن،هوازنعليا:لهميقالالذينوهم،هوازنمنالعجز

.()(وثقيف،معاويةبنونصر،بكربنوجشم،بكربنسعد:منها،أربعأو

.78العرب،دابتا!لهخ(1)

.19/31الباري)2(فتح

(r.السابق)

.1/140)4(الاتقان

.41)5(الصاحبي
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أحرفشعسعلى!قرأننرولحديث!

؟النصوصهذهفيالاجماعفأين

يى:بماعليهايرد!النبيقرسيةجهةمن:ثانيا

قولهبدليل،والدعوةالرسالةعالميوالنشأةالمولدقرسي!كل!النبي-أ

قلنالووالا!1الأنبياء:970(لففهمينرخمةأر!ثإلاومآ،:تعالى-

والبيتالكعبةبقرسية-أيضا-لقلناقريشبلغةالقرانونزولبقرشيته

منتفسيرحدعلى،الإسلامرسالةمحليةبابنفتحوبذلك،الحرام

ومنانقركطت!نذرأئمعريئاان!قز1ؤج!ناإلتككدلل!،:الثهبقولذلكيقصدون

الألفاظمنحوىالقرانلأن،صحيحغيرتفسيروهو.!7:الشورى9(حؤلما

.والإستبرقالمشكاةمثل،العربيةغير

بحيث،بلهجاتهمالوفودوحدثكلمذلكومع،ترسي!النبي-ب

الوفودتكلمالثهرسوليانراك:علىفقال،أنفسهمالقرسيينإعجابأثار

،ديييلما.فأحسنرئي"أدبيي:فقال،اكثرهنفهملابما

ونشأت،قريشمنأنيبيد؟انعربأقصح"9نا:!ي!لك!الثهرسولىقال-ج

-.(1)بكر،ننسغدنجطفي

بكر،بنسعدبنيهؤلاءأفصح)وأحسب:فيقول،عبيدأبوويعلق

ونشأت،قريخشمنأفيبيد؟انعربأقصح؟نا":ء!ع!رالثهرسوللقولوذلك

عمروأبوفيهمقالالذينوهم،فيهممسترضعاوكان"بكرننسعدبييني

.(2)(تميموسفلىهوازنعلياالعربأفصح:العلاءابن

.1/541عبيدلأبيالحديثغريب(1)

.41)2(الصاحبي
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ومسمالخهالحتابقضماياعرض

عنوردفقد،اللهجةبهذهالقرآنيةالكلماتبعض!كل!م!لاالنبيقرأوقد

يا:لهفقيل!ليحيىيا!:يقرأر!ع!الثهرسولسمعأنهعسالابنصفوان

بنيالأخوالئغةهي":فقال!!؟قريشلغةهيوليس؟تميل،الئهرسول

خلافوذلك(ماليا،وئادوا:هظ-مسعودوابنعليوقرأ.(؟)"سعد

(مالياونادوا،:!كل!النبيقرأ:مسعودوابنالدرداءأبووقال،المصحف

.(3)طيءلغةوهي.(2)(الكافوحذف،الاسمرخميعني-خاصة-باللام

)فهو:الموافي/دقالهبماعنهافيجاب،تريشفيالقراننزولجهةمن:ثالثا

.(4)(!؟-أيضاقريشفيمنهالمدنينزل:فهلوالا،بالقبيلةلابالمكانارتباط

عليه!ايردفإنهعنتولامشقةدونللألفاظالفرسيينفهمجهةمن:رابعا

يلي:بما

لا131:سبع9(وأئأوفبههة،:تعالما-الثهقولمن-الأب-لفظ-1

)سئل:القرطبييقول!الخطاببنوعمرالصديقبكرأبويعرفه

وأي،تظلنيسماءأي:فقال،والأبالفاكهةتفسيرعنالصديقبكرأبو

بنعمرسمعت:أنسوقال،أعلملاماالثهكتابفيقلتإذا،تقلنيأرض

رفعثم؟الأبفما،عرفناهقدهذاكل:قالثم،الآيةهذهقرأ!هالخطاب

عمرأمبنياعليكلاوما،التكلفالثهلعمرهذا:وقال،بيدهكافتعصا

.9/4616معوالجا،631نالقراسواذمختصرينظر(1)

.9/6164)2(الجامع

.134العربيةاللهجاتفي(3)

1/16fIiiط/139اللغةعلمفيفصول(4) 5 - mIt.
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احرفسبعشعلىالقرأننزولحديث!

لاوما،الكتابهذامنلكمبينهااتبعوا:قالثم،الأبماتدريألا

.(1"(فدعوه

حرجا(ضئقا!صدرهتحعل،:تعالىالثهقولمنحرجا""لفظ-2

قوله:فيمكيعنهحكاهفيما!هالخطاببنعمرعنهيسأل.112:هالأنعام9

ابنفسأل،الخطاببنعمرعندوكسرهاالراءفتحفياختلف)وقد

الحرجة::قال؟عندكمالحرجةما:فقال:راعياكنانةمنرجلاالخطاب

فقال،شيءولاوحشيةولاراعيةإليهتصللا،الأسجاربينتكونالشجرة

.(2)الخير(منشيءإليهيصللاالمنافققلبكذلك:عمر

!47:؟النحل(غزف!،(أؤ،:تعالى-الثهقولمن،التخوف"لفظ-3

!!94ت9المسيببنسعيدعنهحكاهفيماالمنبرعلىوهو،عمرعنهيسأل

تقولونماالناسأيهايا:قال،المنبرعلى!هالخطاببنعمر)بينما:فيقول

بنيمنشيخفقال-الناسفسكت(غزيخح،(أؤ،:!الثهقولفي

:فقال،رجلفخرج،التنقص:التخوف:المؤمنينأميريالغتناهي:هذيل

فقال،عمرفأخبرفرجع،تنقصتهأيتخوفته:قال،دينكفعلمافلانيا

بكرأبوشاعرناقال،نعم:فقال،أسعارهمفيذلكالعربأتعرف:عمر

:واكتنازهتمكهبعدسنامهاالسيرتنقم!ناقةيصفوو!15ت9الهذلي

البسيط!9

.10/7258الجامع(؟)

1/455،451)2(الكشف

http://www.al-maktabeh.com



ومسانله!الحتابقضاياعرض
الشفنالئبعةعودتخؤفكماقرداتامكامنهاالزخلتخوف

تفسيرفيهفإن،الجاهليةسعربديوانكمعليكمالناسأيهايا:عمرفقال

.(1)(كلامكمومعانيكتابكم

(والأتضالسئقتفاطردله،،لحضد:تعالى-الثهقولمنفاطر،"لفظ-4

لا)كنت:يقول!لعباسابنالقرانوترجمانالأمةحبريعرفهلا11:فاطر9

بئر،فييختصمانأعرايانأتانيحتى،والأرضالسماواتفاطرماأدرى

.(2)ابتدأتها(أناأي،فطرتهاأنا:أحدهمافقال

الفصاحةفيالراسخةالقدمولهم،قرشيونعباسوابنوعمربكرفأبو

وأ،عنهافسألواالقرانيةبعفالألفاظعنهمغابتذلكومع،والبلاغة

فيها.البحثتركوا

!عالنبيحديثمنصحمامعواللهجةاللغةاتفاقجهةمن:خامسا

كبديصبلمقولفإنه،القرشيينأصحابهعنالروايةومن،القرسي

بعضواليك،القرسيةاللهجةبغيرورواياتأحاديثوردتلأنه،الحقيقة

والتفخيم:بالامالة!تراءاتهمنسبقماإلىبالإضافةالأمثلة

:الدعاءحديث)وفي:فقالأ!606ت9الأثيرابنذكره:الأولالمثال

ومنه)أعطى(فياليمنأهللغةهو،منعتلمامنطيولاأنطيتلمامانع"لا

حجربنلوائلكتابهومنه8السفلىاليدمنخيرالمنطيةاليد":الحديث

.rAro/5الجامع(1)

.8/5590)2(الجامع
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احرفشعشعلىا!ر1ن!ولحديث!

ثابتبنزيدحديثوفي"كذا"أنطه:اخرلرجلوقوله"النيحة"وأنطوا

اسكتأيلماانط":لهفقال،رجلفدخل،كتابايمليوهو!ك!النبيمعكنت

.(1)حمير(بلغة

وهيأفسفر!نرأئصيامأفبرمنليس":!الرسولقال:الثانيالمثال

.(2)حميرطمطمانيههذاوسموهميماالتعريفأداةفياللامتقلبفكانتحميرلغة

(وسادة)فوثبهأتاه!!11ت9الطفيلبنعامرأنروى:الثاكالمثال

الفراشوالوثاب،عليهاوأقعده،لهألقاهاأي(وسادةله)فوثبروايةوفي

.(r)(والقيامالنهوض:حميرلغةغيرفيوالوثاب،حميربلغة

!لها":جحشبنتحمنةمخاطباقال!ىالنبيأنروى:الرابعالمثال

تحدثوقد.()لمينملغة)أجزأ(أنثبتوقد.(4)لماعتكأنجزأفقذفعفت

لبردةقالأنه!ععنهصحفقد)جزى(الفعلهذافيالمشتركة-باللغةأيضا-

ولا":بهايضحيأنأمرهالتيالجذعةقي!معاويةخلافةأولت9نيارابن

(1

(Y

(3

(4

.5/67يةالثها

مسندباقيباب5/434أحمدالإماممسندفيوالحديث.041العربيةاللهجاتفي

رقمحديث39/84،85احمدالامامبسندتخريجهفيالأرنؤوطشعيبوقال.الأنصار

وبصائر(387)رقمحديث91/241الكبيرالمعجموفيصحيحواسناده(23679)

-النجارعلىمحمدتح4/476للفيروزاباديالعزيزالكتابلطائففيالتمييزذوي

.م2505-كل1421القاهرة

.5/150النهاية

I/6حنبلبنأحمدالإماممسند 3 A.

2532)جزى(./6الصحاخ
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ص!!مسانلهلهحع!بهوض!سشطط
.(1)"بغلكأحدعنخنري

كانرجلاأنعميربنعبيدعنيروىحديث)!منه:عبيدأبوويقول

معسراالرجلرأيتإذا:يقولوكان،ومتجازكاتبلهوكا-ن،النامىيداين

المدينةأهل:الأصمعيقاد،المتقاضي:والمتجازي.له(فغفر،فأنظره

.،2"(يتقاضاهأي،فلانعلىدينييتجازىفلاناأمرت:يقولون

فيأخزنكلأ":ربهعنيرويهفيما!-الرسوليقول:-الخامسالمثال

ه!جبلبنمعاذلسانعلىالميميغةهذهوردتكما.(3)محمد"ياأمتك

أمرضتنيقدكلمةعصنأسألكأدطليأتأذن:الثهرسول)يا:قالعندما

.(4"(وأحزنتني

.()تميم-لغة)حزن(مقابلفي)أحزن(صيغةأنوردوقد

تحليق:

كما،عربيةبلهجاتجاءتوالتيوالرواياتلبعفالأحاديثامثلةهذه

المعربية،غيرإلىالحديثلغةتتجاوز--أحيانابل،القرسيةباللهجةجاءت

ابنوكان،الحنةأهلصفةفيالألوة()ومجامرهم:الحديثغريبفيجاء

:يقولثم،الأل!وةمعيطرحهلكافور،مطراهغير،بالألوةيستجمرعمر

.1/56للهرريالحديثغريب(1)

.1/57الحديثغريب(2)

.5/393أحمدمسند(3)

.245لم5السابق(4)

.؟68)حزن(/2،واللان؟AY'والمصباح،5/2098الصحاح(5)
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احطفسبعشعلىالقرأننزوليحديث!

يصنع.!الثهرسولرأيتهكذا

قال،عربتفارسيةكلمةوأراهابهيتبخرالذيالعودهو:الأصمعيقال

الألوة:ويقال،وضمهاالألفبفتحوالاثوةالاثوة:لغتانفيها:عبيدأبو

.(1)خفيف

الأمرالثاني:

حولالعلماءاختلافعلىبناءباللغاتالأحرفبتفسيرالقولتخطئة

لأن،بالقوىليسقولالكريمالقرانبلهجاضهانزلالتيالقبائلتعيين

بهانزلالتيوالبلاغةالفصاحةمواطنعلىحرصهممننابعاكاناختلافهم

ذلكقرركماالعربغيرلغاتمنالقرانفييكونوكيفالكريمالقران

؟العربلهجاتمنفيهيكونولاالعلماءبعضى

بلغاتنزلالكريمالفرانان:سبقماكلفياليهأميلالذك!فالرأي8

أبوابمنأو،النرادفبابمنأواللغاتهذهكانتسواء-جميعا-العرب

والتراكيب.والبنيةالأصوات

!صرث!ثتىينيإ7سصلنتبنفيسضو!!!تتثض%

.1/45الحديثغريب(1)
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الخاتمش

الغالمة

.!ك!اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثهالحمد

وبعد

(Ii

وبعد!أحرفسبعةعلىالقراننزول9حديثفيسريعةجولةفهذه

يلي:بمانخرجوالحججبالأدلةالاراءومناقشةعليهالتعليق

زعمكمااللغةمستوياتمنواحدمسئوىعلىالحديثتفسيرقصر-1

رفضهادعوىلأنه؟بهنسلملاوالحديثالقديمفيوباحثونعلماءذلك

النزيه.العلميالبحث

وهذه،متفاوتةبنسب-جميعا-العرببلهجاتنزلتالقراءات-2

وهذا،تلغيهأوتنفيهوليس!ت،القرانلغةفيالقبائلتمثيلوتثبتتؤكدالنسب

والحديث.القديمفيبعفالباحثينإليهذهبمابخلاف

وإن-تماما-كالمتواترةفهي،السبعةالأحرفمنالشاذةالقراءات-3

اللغة.فيبهاوالاحتجاجالاستشهادجانبيغفللاأنهإلابهايقرألاكان

كما،السبعةالأحرفتمثللااليومبهايقرأالتيالقرانيةالقراءات-4

كل.منجزءولكنها،أنيسإبراهيم/دفهممقال

!ية****
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145روالمراجعلمصادا

وا&اجحدوالمصا

الهيئة.سرفمحمدمحمدحسين/دتح.السكيتلابنالإبدال

.م؟978-!1398/العامة

/عوضعطوةإبراهيم/تح.سامةلأبيالأمانيحرزمنالمعانيإبراز

الحلبي.البابيمصطقىمطبعة

الأمانيمنتهىالمسمىعشرالأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف

محمدسعبان/دتح.الدمياطيللبناالقراءاتعلومفيوالمسرات

.م9871-!5741/الأولى/الأزهريةالكلياتمكتبة/إسماعيل

مكتبة/إبراهيمالفضلأبومحمدتح.للسيوطيالقرانعلوبمفيالإتقان

.م7191-!1387/الأولى/الحسينيالمشهد

الكتابدار/الرافعيصادقمعطفى/النبويةوالبلاغةالقرانإعجاز

1/التاسعة/العربي 987- ! 139 Vم.

النهضةمكتبة/زاهدغأزيزهير/دتح-للنحاسالقرانإعراب

.م1988-وو1409/الثالثة/العربية

دار/معوضعليومحمد-عطامحمدسالمتحالبر/عبدلابنالاستذكار

.م5002هـ-ا142أولىطبعة/بيروتالعلميةالكتب

.م9831-!0341/الثانية/الفكردارحيانلأبيالمحيطالبحر

دار/إبراهيمالفضلأبومحمدتح/للزركشيالقرانعلومفيالبرهان

.Mini-!1454//الثالثةالتراث
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احرف!سبعشعلىالقرأنثرولحديث!

.أتح/الفيروزابادي.العزيزالكتابلطائففيالتمييزذويبصائر

.م2000-!1421/القاهرةالنجار/محمدعلى

تح/8/292البرعبدلابنوالأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

قرطبة.مؤسسة/البدريالكبيرعبدومحمدالعلويأحمدبنممطفى

الثانية//التراثدار/صقرالسيدتح/قتيبةلابنالقرآنمشكلتأويل

1973- A1rRrم.

دار/عطارالغفورعبدأحمد/تح/للجوهريالعربيةوصحاحاللغةتاج

.م1984-!1454/الثالثة/للملايينالعلم

1/الأولى/الإيمانمكتبة/للرافعيالعربادابتاري! 4 1 A!

MYم.

الدار/هارونالسلامعبد/تح/الأزهريمنصورلأبياللغةتهذيب

.م4961!4381/والترجمةللتأليفالمصرية

.م9881-!9041/الأول/العريىالغدردا/للقرطبيالقرانلأحكامالجامع

.م9881-!7041/الريان/للطبريالقرآنتفسيرفيالبيانجامع

الأزهريةالمكتبة/مالكابنألفيةعلىالأسمونيشرحعلىالصبانحاسية

النجديعلى.تح/الفارسيعلىلأبيالسبعالقراءاتعللفيالحجة

.م9831-!0341/الثانية/للكتابالمصريةالهيئة/وآخرينناصف

الأولى//الخوليسعدعل/bوتحليلدراسةالسبعةالأحرفحديث

.م1998-!1418
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14جعلمراالمصادروا v

حسنمحمد/دتحليليةدراسةأحرفسبعةعلىالقرانترولحديث

التركي./جبلحسن

أحمدالحميدعبد/القرانعليهاأنزلأحرفسبعةتوضيحفيالبيانحسن

كل8041/الأولى/الأمانةمطبعة/العدويسحاتة

العلمية/الكتبدار/النجارعلىمحمد.تح/جنيلابنالخصائص

.م؟952/الثانية

دار/حميدانالالئهعبدبنسعد.دتح/منصوربنسعيدن!س

.!4141/لأولىا/ضالريا/العصيمي

حسن/كسرويسيد.د،البنداريسليمانالغفارعبد/دتح/النسائي.الكبرىالسنن

.م1991-!1141/الأولى/ييروت/العلميةالكتبإحياءدار

1.-!0041/العشرون/التراثدار/مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرح iAم.

.القاهرة/الحلبيالبايعيسىمطبعة/صقرأحمدالسيدتح/فارسلابنالصاحصي

/بيروت/الرسالةمؤسسة/الأرنؤوطسعيب.تح/حبانابنصحيح

-mr/الثانية jooi?.

.م9921-!1317/العلميةالكتبدارالنوويبشرحمسلمصحيح

الرسالة/مؤسسة/حمادةفاروق.تح/النسائي.والليلةاليومعمل

.!6041/الثانية/بيروت

جامععلمطبوعهامش/النيسابوري/الفرقانورغائبالقرانغرائب

.للطبريالقرانتفسيوفيالبيان

العربي/الكتابنشر/سلامبنالقاسمعبيدلأبيالحديثغريب

http://www.al-maktabeh.com



احرفسبعشدلى9لقرأننرولحديث!

.م9761-!1396/الأولى/ابادبحيدر/المعارفودائرة/بيروت

الأولى//الزهراءمكتبة/بولوطأحمد/دتح/عباسلابنالقرآنغريب

.م1993-!1413

القارئسراجعلمطبوعهامش/للصفاقسيالسبعالقراءاثفيالنفعغيث

.م4591/!1373/الثالثة/الحلبيمطبعة/القاصحلابنالمبتدئ

الأزهرية/الكليات/حجرلابنالبخاريصحيحبشرحالباريفتح

.م9781-!1398

511/الفكردارللجملالإلهيةالفتوحات 99 f - !1 fم.

.م9591-!6141/الأولى/اليمليالرفاعيالموافي/داللغةعلمفيفصول

العلمية/الكتبإحماءدار/حمادةفاروق.تح/النسائي.إلقرانفضائل

.!3141/نيةالثا/بيروت

.!9771/المعارفدار/حسينطه/دالجاهليالأدبفي

المصرية/لأنجلوامكتبة/أنيسإبراهيم/دالعربيةاللهجاتفي

الخامسة.

.م9771-!1397/العربيالكتابدار/الفيروزابادي-المحيطالقاموس

بحث.هلالحامدالغفارعبد/دلاللهجاتوصلتهاالقرانيةالقراءات

.!21/5041عددبالرياضالعربيةاللغةمجلةفيمنشور

التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونغوامفالتنزيلحقائقعنالكشاف

.!1343/المصريةالبهيةالمطبعة/الزمخشرياللهلجار
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941جعلمرالمصادرواا

تح.القيسيمكي/وحججهاوعللهاالسبعالقراءاتوجوهعنالكشف

1/الرابعة/الرسالةمؤسسة/رمضانالدينمحي/د 987 _ ! 1 4 0 Vم.

.المعارفدار/منظورلابنالعربلسان

تفسيرعلمطبوعهامش.سلامبنالقاسمعبيدلأبيالقبائللغات

.م4951-!1374/الثالثة/الحلبيالبابيمصطفى/الجلالين

.م9761-!1396/السعادةمطبعة/نجاإبراهيم/دالعربيةاللهجات

تح/جنيلابنعنهاوالاحتجاجالقراءاتسواذوجوهتبيينفيالمحتسب

.JblrAl.6/واخرينناصفالنجديعلى.

عبدالسلامعبد.تح/عطيةابن.العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

19"/!1341/الأولى/بيروت/العلميةالكتمبدار/محمدالشافي 4Yم.

المتنبي.مكتبةطبعةبراجشتراسر/نشرلمخالويهلابنالقرانسواذفيمختصر

محمد...سرحهالسيوطيالدينلجلالوأنواعهااللغةعلومفيالمزهر

الثالثة./التراثدار/جادأحمد

الكتب/دار/عطاالقادرعبدمصطفى.تح/للحاكمالمسندرك

.م1990-!1416/الأولى/بيروت

لمالإيمانمكتبة/البلوسيالغفورعبد.دتح/راهويهبنإسحاقمسشد

.م9911-وو1241/الأولىلمالمنورةالمدينة

.بيروت/صادردار/أحمدالإماممسند

.بيروت/المعرفةردا/الطيالسيمسند

الخامسة//بالكاهرةالأميريةالمطبعة/للفيوميالمنيرالمصباح

.م1922
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الرسد/مكتبة/الحوتيوسفاطكما.تح/شيبةأبيمبن.المصنف

كل.9041/لأولىا/الرلجاض

/د،درويشمصطفىعيد/دودرا!سةتح/للأزهري!لمقراءأتمعاني

.م1991/!2141لمالأولى/المعارفدار/القوزيحمدبنعوض

المخزوعي،مهدي.دتح/الفراهيدياحمدبنالخليل.العينكنابمعجم

.م5981/العراق/الرسددار/السامرائيإبراهيم.د

البيلي/الرفاعيالموافي/دالعربيةالقبائلللهجاتالدلاليالمعجم

.م1992-!1412لمالأولى/التركي

العلوممكتبة/السلفيحمديالشيخ.تح/الطبراني/الكبيرالمعجم

.م1983-!1454/الثانية/الموصل/والحكم

للملايين/العلمدار/علىجواد/دالإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

.م9761/الثانية

الحيعبد/دتح/الجزريلابنالطالبينومرسدالمقرئينمنجد

.م1977-!1397/الأولى/الفرماوي

الطيب.الجوادعبد/دهذيللغة:العربلغاتمن

الأولى//المدرسمحمدالكريمعبد-القرآنتفسيرفيالرحمنمواهب

6.1986- ! I tم.

الثانية//الحديثدار/الباقيعبدفؤادمحمدتح/مالكالإمامموطأ

.م1993-!1413

على/الشيخومراجعةتصحيح/الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشر

.بيروت/العلميةالكتبدار/الضباع

http://www.al-maktabeh.com



1513جعلمواروالمعهمادا

،الزاويأحمدطاهر.تح/الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية

العربية.الكتبإحياءدار/الطناحيمحمدمحمود
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